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 Visual studio.Net& حزمة #Cمقدمة يف لغة 
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 : مقدمة 

ىل ظهور  نتاج منذ بداية اترخي ظهور احلاس بات الإلكرتونية دعت احلاجة اإ لغات برجمة بواسطهتا يمت اإ

برجميات لتشغيل هذه احلاس بات وتطبيقات برجمية تساعد يف حل مشالكت املس تخدمني يف ش ىت 

جمالت احلياة اليت يس تخدم فهيا احلاسوب لغرض معاجلة البياانت مبختلف مس توايهتا واحلصول عىل 

 وتريض طموحاهتم وتطلعاهتم . يقة بأأشاكل خمتلفة تليب حاجات املس تخدمنينتاجئ ومعلومات دق 

احلاس بات الإلكرتونية بأأنواعها والأهجزة  ت الربجمة بشلك رسيع جدًا يوازي تطورلغا تطور مناز وقد ت

 الإلكرتونية اليت حتتاج لأنظمة تشغيل وتعمل علهيا برامج تطبيقية مثل الهواتف اذلكية وغريها .

ماكنيات لغات الربجمة عالية الأداء وذات أأمنية قوية وسهةل الإس تخدام وخمترصة الأكواد  ولكام اكنت اإ

أأنتجت هذه اللغات أأنظمة تشغيل برامج تطبيقية عالية اجلودة التكنولويج واملعلومايت  مناومواكبة للت 

 . #Cوتليب رغبات وحاجات املس تخدمني ... من أأفضل وأأروع هذه اللغات لغة 

 : نبذة خمترصة عن لغات الربجمة 

ىل ثالثة أأنواع :ميكن تصنيف   لغات الربجمة اإ

 ( .0,1لغات برجمة متدنية املس توى : وتمتثل يف لغة الآةل ) -

وكذكل املرتجامت  Assemblerلغات برجمة متوسطة املس توى : وتمتثل يف لغة التجميع  -

Compiler  واملفرساتInterpreter . اخلاصة بلغات الربجمة عالية املس توى 

جراءاهتا قريبة من لغة الإنسان لغات الربجمة عالية املس تو  - ى : ويه لغات الربجمة اليت أأوامرها واإ

 وميكن تصنيفها حسب جمال التطبيقات اليت تنتجها مثاًل :

 , ... ++Q Basic  ,C  ,Cلغات الربجمة الإجرائية مثل //

 , ... #Java   ,Cلغات الربجمة اكئنية التوجه مثل  //

 , ... Oracle  ,SQL Serverلغات برجمة قواعد البياانت مثل  //

 , ... Visual Basic.Net  ,Visual C#.Netلغات الربجمة املرئية مثل  //

 , ... HTML  ,PHP  ,ASP.Netلغات تصممي مواقع الإنرتنت مثل  //

 وغريها من جمالت برجمة احلاسوب .

  اترخي لغةC# : 

وسامهت يف  Microsoftم وقد تبنهتا رشكة 2001بشلك منتج برجميتقريبًا خالل عام  #Cظهرت لغة 

آخرى حبيث أأدجمت يف منتج  Visual Studio.Netتطويرها مضن منتج حزمة  مع عدة لغات أ

VS.Net2005  ,VS.Net2008  ,VS.Net2010  ,VS.Net2012 .  ... , 
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نتاج تطبيقات  Visual C#.Netوتعترب لغة  من لغات الربجمة متعددة الأغراض حبيث ميكن بواسطهتا اإ

 اكلتايل : VC#.Netبرجمية يف أأكرث من جمال وميكن أأن نذكر أأمه التطبيقات الربجمية اليت تنتجها 

1- Console Application  ويمت فيه معل تطبيقات خاصة ابلربجمة الإجرائية والربجمة اكئنية :

 . DOSنتاجئ الربجمية يف هذا التطبيق عىل شاشة الـ وتظهر ال  OOPالتوجه

2- Windows Form Application  ويمت فهيا معل تطبيقات خاصة ابلربجمة املرئية وتظهر النتاجئ :

 . Windowsهذا التطبيق عىل شلك نوافذ تش به تكل املوجودة يف نظام التشغيل  الربجمية يف

3- ASP.Net Application(Web) مي وبرجمة مواقع وصفحات الويب بشلك : ويمت فهيا تصم

دينامييك حديث حبيث أأصبح ابلإماكن تصممي وبرجمة قواعد البياانت ومعل تطبيقات مرئية ونوافذ 

 عىل صفحات الويب مبنتج واحد .

, Office  ,DataBase ,Reportingوتطبيقات الـ WPF  ,WCFوتوجد تطبيقات أأخرى مثل 

Smart Deviceالربجمية الهامة . وغريها من التطبيقات 

  حزمةMicrosoft Visual Studio.Net : الربجمية 

ة لغات برجمة أأمهها : وتضم عد Microsoftويه املنتج الرمسي للغات الربجمة متعددة الأغراض لـ رشكة 

Visual Basic.Net(VB )–Visual C#.Net(VC# )–Visual C++.Net(VC++خل  . ( ... اإ

تبع اخلطوات التالية : Microsoftجمية من ش بكة الإنرتنت عرب موقع هذه احلزمة الرب  وميكن حتميل  , اإ

فتح برانمج مس تعرض الويب املوجود يف هجازك مث مق بفتح حمرك البحث  - عرب كتابة  Googleاإ

 . www.google.comالعنوان 

كتب يف مربع  -  "google :"Microsoft Visual Studio 2008حبث اإ

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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 اكلتايل :Visual Studio 2008 – Microsoftتظهر صفحة النتاجئ ومن مضهنا  -

 

 

 

 

 

 

 

 

نقر عىل الرابط  -  تظهر الصفحة التالية : Visual Studio 2008 – Microsoftاإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتوجد ثالثة أأزرار : Microsoft Visual Studio 2008توجد النسخة الاكمةل من 

- Try Now . لتحميل نسخة جتريبية من املنتج : 

- Buy Now . لرشاء نسخة أأصلية من املنتج : 

- Contact Us  دارة موقع تصل بنا للتواصل مع اإ  حول املنتج . Microsoft: اإ

تبع التعلاميت بعد النقر عىل أأحد الأزرار الثالثة .  اإ

بيع الربامج من حمالت  DVDمالحظة : ميكن احلصول عىل نسخة من املنتج عىل قرص  //

 أأنتجت أأكرث من نسخة من املنتج مثاًل اكلتايل : Microsoftيف منطقتك مع العمل أأن رشكة 

Team , Professional , Express , ….                 

 حزمة  خطوات تنصيب Microsoft Visual Studio 2008 مكتبة التعلاميت &MSDN: 

ومق بعمل قراءة تلقائية أأو من هجاز  CD\DVD Driverيف للحزمة  DVDالـ ضع قرص -

فتح قرص >–المكبيوتر  نقر نقرًا مزدوجًا عىل امللف  >- CD\DVDاإ  Setupاإ
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 يوجد هبا ثالثة خيارات اكلتايل :Visual Studio 2008 Setupتظهر انفذة  -

 

 

 

 

 

 

 

 =Install Visual Studio 2008  يف خطوات تنصيب اللغة . : ابلنقر عليه يبدأأ 

 =Install Product Documentation ابلنقر عليه يقوم بتنصيب مكتبة :

 للمربمج . Helpاليت توفر صفحات مساعدة  MSDN Libraryالتعلاميت

 =Check for Services Releases  صدارات : ابلنقر عليه يقو م ابلتحقق من وجود اإ

نقر عىل اخليار الأول للبدء بعملية التنصيب . VS.Netاليت تقدهما اخلدمات   . اإ

نتظرقلياًلحىت يمت نسخ ملفات التنصيب بعدها تظهر انفذة ترحيبية ابملس تخدم حول تنصيب  - اإ

نقر الزر  نتظر حىت هناية التحميل مث اإ  . Nextاحلزمة اإ

 

 

 

 

 

-  

 

تفاقية ورشوط الرشكة املنتجة يوجد خياران : حدد   اخليار الأولتظهر انفذة حول الإ

and accept the license termsI have read تفاقية  دلةل عىل املوافقة عىل الإ

نقر   . Nextالزر عىل مث اإ

 

 

-  
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 تظهر انفذة خيارات التثبيت توجد ثالثة خيارات اكلتايل : -

 

 

 

 

 

 

 

 

 =Default )فرتايض  Visual Studio 2008: ويمت تثبيت الربامج الرضورية من حزمة  )اإ

 واحملددة من قبل الرشكة املنتجة وهو اخليار الأفضل .

 =Full  اكمل( : ويمت تثبيت اكفة برامج حزمة(Visual Studio 2008 . 

 =Custom  ختيار الربامج اليت يريد تثبيهتا من )خمصص( : ويف هذه احلاةل يقوم املس تخدم ابإ

ىل مربمج حمرتف و   ممل بعمل لك الربامج يف احلزمة .احلزمة حسب رغباته وحنتاج يف هذه احلاةل اإ

نقر  Defaultحدد عىل   . Installمث حدد مسار تنصيب احلزمة عىل هجاز المكبيوتر مث اإ

 / )تظهر انفذة تنصيب الربامج الواحد تلو الآخر وأأي برانمج يمت تنصيبه تظهر أأمامه العالمة  -

)true ىل أأن يمت تنصيب مجيع الربامج نتظر لفرتة من الوقت اإ  . , اإ

 

 

 

 

 بنجاح  Visual Studio 2008تظهر انفذة ختربك بأأنه مت تنصيب حزمة  -

نقر عىل الزر   . Finishاإ
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  لتنصيب مكتبة التعلاميتMSDN  ىل هجاز المكبيوتر نقر  DVDقرص  >-عد اإ ابلزر الأمين عليه اإ

نقر عىل اخليار الثاين  –Install Product Documentationواخرت قراءة تلقائية تظهر كل انفذة اإ

نقر الزر  تظهر انفذة ترحبيبية ...  Nextاإ

 

 

 

 

 

 

 

نقر عىل اخليار  - تفاقية ... اإ   I have read and accept the license termsتظهر انفذة الإ

نقر عىل الزر   Nextمث اإ

 

 

 

 

 

خرت  -  Nextمث حدد املسار وأأنقر عىل الزر  Fullتظهر انفذة اإ

 

 

 

 

 



 

9 
 

 كام يف الصورة : MSDN Libraryلتنصيب  Install pageتظهر انفذة  -

 

 

 

 

 

 

نقر الزر  MSDNوانتظر حىت يمت تنصيب الـ ...   . Finishاكمةل بعدها اإ

  كيفية فتح حزمةVisual Studio 2008  توجد عدة طرق لفتح حزمة :VS.Net 

بدأأ  - أأيقونة  >- Microsoft Visual Studio 2008جمدل  > -اكفة الربامج  >-من قامئة اإ

Microsoft Visual Studio 2008 . 

ختصار للغة عىل   - ذا اكنت موجودة اكإ أأو ابلإماكن النقر نقرًا مزدوجا عىل الأيقونة               اإ

 سطح املكتب .

 املوجودة مضن احلزمة تظهر انفذة هتيئة احلزمة بأأي لغة من لغات الربجمة  -

خرت  نقر الزر  Visual C# Devlopment Settingاإ  . OKمث اإ

 اكلتايل :Start Pageتظهر انفذة البداية  -

 

 

 

 

 

 وتتكون من النوافذ التالية :

 =Recent Projects : آخر املشاريع اليت مت العمل علهيا وكذكل الزرين  : وتضم قامئة بأ

Open :       Project                ( فتح مرشوع موجود مس بقًا   ) 

Create:       Project                ) لإنشاء مرشوع جديد ( 
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 =Getting Started ومواضيع أأخرى . يف هذا الإصدار : ويضم مواضيع عن جديد اللغة 

 =Visual Studio Developer News   وحيتوي معلومات حول تطوير اللغة :online . 

  برانجمك الأول بلغةVisual C#.Net  : 

نقر عىل  -  اكلتايل :)مرشوع جديد( New Projectتظهر انفذة Create Projectالأمر اإ

 

 

 

 

 

 

 

 وحتتوي عىل عدة أأجزاء كام ييل :

 =Project Type  نوع املرشوع وبأأي لغة برجمة يعمل , حتت تشجري :Visual C#  خرت النوع اإ

Windows . 

وهو الإصدار الأخري للمنصة اليت تعمل علهيا لغات الـ  NET Framework 3.5.= اللسان 

Visual studio 2008  2.0&3.0وتوجد أأيضًا الإصدارات السابقة . 

 =Template  نوع قالب املرشوع , خنتار :Windows Forms Application . 

 =Name  مس املرشوع وغالبًا ما يكون الإمس الإفرتايض  WindowsFormsApplication1: اإ

مس مق مس املرشوع ابإ  . p1 بتغيري اإ

 =Location  ماكن حفظ املرشوع وميكن تغيري املسار ابلنقر عىل الزر :Browser  وحتديد ماكن

ترك املسار الإفرتايض   C:\Users\A3M\Documents\Visual Studio 2008\Projectsحفظ املرشوع , اإ

 =Solution Name  مس املرشوع ليه املرشوع وغالبًا ما يكون بنفس اإ مس احلل اذلي ينمتي اإ : اإ

نقر عىل الزر  ترك الإمس الإفرتايض كام هو ,مث اإ  . Okوميكن تعديهل , اإ

واليت يمت فهيا معل املرشوع جبميع املراحل من التصممي  IDEالآن تظهر لنا بيئة التطوير املتاكمةل  -

 ية وحىت ترمجة املرشوع وتنفيذه .املريئ وكتابة الأكواد الربجم 
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تباع اخلطوات بدقة :  الآن س نقوم بتنفيذ الربانمج الأول , عليك اإ

ىل الـ  Buttonأأضف أأداة الزر  ىل منتصف المنوذج مث  Form1من انفذة الأدوات اإ واحسبه اإ

ضبط خاصية الـ  اكلتايل:حبيث يظهر هل ابلقمية "أأظهر الرساةل" من خالل انفذة اخلصائص  Textاإ

 

 

 

 

نقر نقرًا مزدوجاً  - ىل انفذة الـ button1عىل الـ اإ  Clickيظهر احلدث الإفرتايض  Codeلدلخول اإ

كتب الكود التايل :  داخل احلدث اإ

privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

MessageBox.Show(" Visual C#.Net بكم يف مرحبًا  "); 

        } 
 F5أأو ابلضغط عىل املفتاح مق بتنفيذ الربانمج ابلضغط عىل الزر  املوجود يف رشيط الأدوات  -

نقر عىل الزر "أأظهر الرساةل" يظهر الشلك التايل :  من لوحة املفاتيح , تظهر النافذة اإ

 

 

 

 

 

 

خرج من زمن التنفيذ ابلضغط عىل ال - نقر موافق مث اإ  زرنالحظ ظهور رساةل بعد النقر عىل الزر اإ

ىل زمن التصممي . Formأأعىل ميني الـ   , يعود الربانمج اإ

نقر عىل الزر           أأعىل ميني الشاشة أأو من القامئة  - , يمت  File -<Exitللخروج من اللغة اإ

 . Visual studio 2008اخلروج من بيئة الـ
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 : امللف التنفيذي للربانمج ومساره 

ىل جمدل املستندات  ذهب اإ مس  Visual Studio 2008 -<Projects>-اإ نالحظ أأن وجود جمدل ابإ

p1 : وهو جمدل مرشوع الربانمج الأول اذلي مقنا بعمهل سابقًا مق بفتح اجملدلات اكلتايل 

p1 -> bin -> Debug 

مس  4نالحظ وجود  متدادp1ملفات ... يوجد ملف ابإ مق  p1يعترب امللف التنفيذي للربانمج  exeابإ

نقر عىل الزر "أأظهر الرساةل" تظهر الرساةل مثل  Form1وجًا تظهر انفذة الـ ابلنقر عليه نقرًا مزد اإ

اليت ظهرت أأثناء تنفيذ الربانمج أأثناء فتح اللغة ... يعترب هذا امللف نسخة تنفيذية للمرشوع ميكن 

ل ادلخول جملدل  ختصار لها عىل سطح املكتب ليك يمت تشغيهل والعمل عليه بدون احلاجة اإ معل اإ

وتنطبق هذه العملية عىل مجيع املشاريع اليت يمت Visual Studio 2008مج أأو فتح حزمة الربان

جنازها عىل بيئة   . NET.اإ
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 الثاين الفصل

 Visual C#.Netمفاهمي برجمية يف لغة 
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هناك مفاهمي وقوانني برجمية جيب مراجعهتا  VC#.Netقبل البدء يف معل املشاريع والربامج بلغة 

 بدقة ليك ل حتدث أأخطاء خالل كتابة الأكواد الربجمية ميكن رسد هذه املفاهمي اكلتايل :

 أأنواع البياانت :Data Type 

 أأمثةل الوصف السعة ابلبايت النوع

Byte 1 00000001=   1 ابيت 

Int 4 9- , 0 , 120 حصيح 

Long 8 190- , 0 , 55 طويل 

Float 4 5 حقيقيf , -22f 

Double 8 2 , 90      مضاعفe+10 , 55.8e-10 

Decimal 8 9006- , 88 عرشي 

String _____ )سلسةل حرفية )نيص "Hello in C#" 

Char 1 )حريف )رمزي    'A' , 'n' , '4' 

bool or 

Boolean 

 True or False منطقي 1

 : العمليات احلسابيةArithmetic Operators 

 النتيجة مثال وصف العملية العملية

 2- 2- سالب -

 6 3 * 2 رضب *

 1.5 2 / 3 قسمة /

 2 5 % 17 ابيق القسمة %

ضافة( +  5 3 + 2 مجع )اإ

 1 2 – 3 طرح -

 : معليات املقارنةComparison Operators 

 النتيجة مثال الوصف العملية

 False 2 == 7 يساوي ==

 True 3 < 6 أأكرب من <

 True 11 > 5 أأصغر من >

 True 23 =< 23 أأكرب من أأو يساوي =<

 True 21 => 4 أأصغر من أأو يساوي =>

 False 3 =! 3 ل يساوي =!
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 : العمليات املنطقيةLogical Operators 

 النتيجة مثال الوصف العملية

&& AND (2<3) && (4<5) True 

|| OR (2<3) || (6<7) True 

! NOT !(3=3) False 

  تسمية املتغريات :رشوطVariable Name Condition 

 أأن يبدأأ حبرف أأجبدي أأو رشطة حتتية ول يبدأأ برمق أأو رمز خاص . -1

 ميكن أأن يتخلهل رمق أأو رمز خاص . -2

مس املتغري دال عىل وظيفته . -3  يفضل أأن يكون اإ

مس املتغري كبريًا .ل يفضل أأن  -4  يكون اإ

ذا اكن  -5  Smallفال جيوز كتابته لحقًا يف الربانمج  Capitalيتحسس حلاةل الأحرف فاإ

مس أأن ل يكون لكم -6  ...  Namespaceأأو  Classة حمجوزة أأو أأمر من أأوامر اللغة أأو اإ

 أأمثةل ملتغريات تسميهتا مقبوةل : -

number1 , A$ , _result , A3M … 

 أأمثةل ملتغريات تسميهتا غري مقبوةل : -

#q1 , 67X , this , Textbox ,using … 

  : حمددات الوصولAccessibility : وتكتب قبل مجةل تعريف املتغري ويه اكلتايل 

- public  عام( ميكن رؤيته يف مجيع أأجزاء الربانمج حىت من( :Form  أأوClass . آخر  أ

- private ل يف نفس الـ  . Classأأو الـ  Form: )خاص( ل ميكن رؤيته اإ

- static اكن( وميكن رؤيته خارج الأحداث عىل الـ : )سForm . آخر قمية  وحيتفظ بأ

- default . فرتايض( ويف هذه ل يكتب أأي حمدد وصول أأمام املتغري  : )اإ

- local  آخر أأو يمت س تخدامه يف حدث أ : )حميل( حبيث يمت تعريف املتغري داخل احلدث ل ميكن اإ

س تخدامه خارج الـ  {}blockتعريفه داخل   . blockل ميكن اإ

      ; public int xمثال : 

  : الثوابتConstants  وتكون قمية املتغري اثبتة ل ميكن تغيريها 

      ; const double pi=3.14مثال : 
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  : مجل الرشطCondition Statements 

 :برانمج القمية املطلقة للعدد الرشطية الإس تفهامية ؟ : وتكتب يف سطر واحد مثاًل  -
int x = -9, y; 

y = (x > 0) ? x : -x;            

MessageBox.Show(y.ToString()); 

- if  الرشطية : ولها عدة صيغSyntax : اكلتايل 

1- if : املفردة 

if (condition) Statement ; 

or 

if (condition) { 

statements; 

………. 

} 

2- if … else : 

if (condition) 

Statement1; 

else 

Statement2; 

3- if … else if … else : 

if ( condition1) 

Statement1; 

else if (condition2) 

Statement2; 

…….. 

else 

Statementn; 

  مثال عىلif : برانمج ميزي الأعداد الزوجية والأعداد الفرديةالرشطية 

            int x = 11; 

if (x % 2 == 0) 

MessageBox.Show(x.ToString() + " زوجيعدد  "); 

else 

MessageBox.Show(x.ToString() + " فرديعدد  ");  
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 لتايل :ابلشلك اصيغهتا تكون و  :الرشطية  switch caseمجةل  -

switch (VarName ) { 

case Value1 : Statement1 ; break ; 

case Value2 : Statement2 ; break ; 

……………….. 

default: Statementn ; break ; 

} 

  مثال عىل مجةلswitch : مس العدد املدخل  برانمج لعرض اإ

int x = 1; 

switch (x) 

            { 

case 1: MessageBox.Show("one"); break; 

case 2: MessageBox.Show("two"); break; 

case 3: MessageBox.Show("three"); break; 

default: MessageBox.Show("not found"); break; 

            } 

  : احللقات التكراريةLooping Statements 

 : :وتكون صيغهتا ابلشالكلتايل forحلقة  -

for (initExpression ; condition ; incrementExpression) 

{ 

statements ;     } 

  مثال عىل احللقةfor : ىل  1برانمج لعرض الأعداد من  10اإ
for (int x = 1; x <= 10; x++) 

            { 

MessageBox.Show(x.ToString()); 

            } 

  حلقة مثال عىلfor : عداد من  املتداخةل ىل  1برانمج لعرض جدول الرضب للأ  12اإ

for(int i = 1; i <= 12 ;i++) 

for (int j = 1; j <= 12; j++) 

               { 

MessageBox.Show((i * j).ToString());  

} 
 : وتكون صيغهتا ابلشلك التايل : whileحلقة  -

initExpression ; 

while(condition) 

{ 

statements; 

incrementExpression;} 
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  حلقة مثال عىلwhile :  ىل  1برانمج لعرض مربعات الأعداد من  10اإ
int i = 0; 

while (i < 10) 

            { 

                i++; 

MessageBox.Show((i * i).ToString()); 

            } 
 :وتكون صيغهتا ابلشلك التايل : do – whileحلقة  -

initExpression ; 

do { 

statements; 

incrementExpression; 

} while(condition) ; 

  مثال عىل حلقةdo – while :  ىل  1برانمج لعرض مكعبات الأعداد من  10اإ

int x = 0; 

do 

            {x++; 

MessageBox.Show((x * x * x).ToString()); 

          } while (x < 10); 
 :  foreachحلقة  -

 برانمج لعرض عنارص مصفوفة نصية )أأسامء ادلول( س نوحضها ابملثال التايل :
string [] x ={"األردن","مصر","اليمن"} ; 

foreach(string sin x) 

MessageBox.Show(s); 
جيب كتابهتا داخل حدث  VC#.Netمالحظة : لتنفيذ مجيع الأكواد السابقة والالحقة يف  //

ىل الـ  buttonللـ Clickمعني مثاًل حدث  ضافة الزر اإ  . Formوذكل بعد اإ

  : املصفوفاتArrays  

يه عبارة عن كتةل من اذلاكرة كبرية مبا يكفي لتحمل عدة متحولت من نفس النوع ولك عنرص دليه 

 ل أأو فهرس وتوجد مصفوفات أأحادية البعد ومصفوفات متعددة الأبعاد .دلي

لهيا اكلتايل : - س ناد القمي اإ  مصفوفة أأحادية البعد : ويمت تعريفها و اإ
int[] a = newint[10]; 

for (int i = 0; i < 10; i++) 

                a[i] = i + 1; 

ختصار الكود السابق يف سطر واحد اكلتايل :  وميكن اإ
int[] a = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

 ولعرض عنارص املصفوفة نكتب الكود اكلتايل :

for (int i = 0; i < 10; i++) 

MessageBox.Show(a[i].ToString()); 
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 مثاًل ثنائية البعد يمت تعريفها اكلتايل :مصفوفة متعددة الأبعاد :  -
int [ , ] a=newint [3,3]; 

لهيا نكتب الكود اكلتايل :ولإس ناد القمي   اإ

for (int i = 0; i < 3; i++) 

for (int j = 0; j < 3; j++) 

 a[i, j] = i + j;  

لهيا يف سطر واحد اكلتايل :               س ناد القمي اإ  وميكن تعريف املصفوفة ثنائية البعد واإ

int [ , ] a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}; 

 ثنائية البعد نكتب الكود اكلتايل :املصفوفة عنارص ولعرض 

for (int i = 0; i < 3; i++) 

for (int j = 0; j < 3; j++) 

MessageBox.Show(a[i,j].ToString()); 

  جتمعات البياانت يف.NET  ويه جتمعات بياانت جاهزة توفرها بيئة الـ :.NET  نشاء اكئن مهنا يمت اإ

امجلةل يف قسم الترصحيات هذه ولإس تخداهما جيب كتابة لإس تخداهما عرب طرق وخصائص خاصة هبا 

 يه اكلتايل :و      ;using System.Collectionsأأعىل الربانمج : 

- ArrayList  نشاء اكئن مهنا كام ييل ::ويه مصفوفة ليس لها حدود  ويمت اإ
ArrayList list = newArrayList(); 

- Stack  يعمل معل املكدس خبوارزمية :LIFO : نشاء اكئن منه اكلتايل  ويمت اإ
Stack s = newStack(); 

- Queue  يعمل معل الطابور خبوارزمية :FIFO : نشاء اكئن منه اكلتايل  ويمت اإ
Queue q = newQueue(); 

- Hashtable  :نشاء اكئن منه  جدول التجزئة وهو بنية بياانت تس تخدم اكئنًا مكفتاح فريد ويمت اإ
Hashtable mybills = newHashtable(); 

 : بعض أأصناف التجمعات العامة 

- List  ويس تخدم يف احلالت اليت تس تخدم فهيا :ArrayList : ويش تق منه اكئن اكلتايل 
List<int> myInts = newList<int>(); 

 ... Queue,Stack,SortedList,Dictionaryوتوجد أأصناف أأخرى مثل 

  مفاهمي يف الربجمة اكئنية التوجهOOP  يف لغةC# : 

- Class  صنف : ويتكون من دوال ودوال بناء ومتغريات وميكن أأن يرثClass  آخر وميكن أأن أ

وأأيضًا  Classحىت أأن لك أأداة تعترب  #VCجاهزة يف لغة  Classesوتوجد  Interfaceينفذ 
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وأأداة مربع النص الغين  TextBoxأأب أأعىل مهنا مفثاًل أأداة مربع النص  Classتش تق من 

RichTextBox  الكهام تش تق من الصنفTextBoxBase ... 

- Interface  عادة تعريف ادلوال اجملردة يف واهجة :ومتتكل دوال جمردة ومتغريات اثبتة حبيث يمت اإ

أأن ترث  Interfaceوكذكل كتابة أأكواد فهيا وميكن للـ Interfaceاذلي ينفذ الـ Classالـ

Interface  أأخرى وتوجد يفVC#  عدةInterfaces مثل  جاهزةIQueryProvider ... 

- Object اكئن : ويمت تعريف الـObject من نوع الـClass طالق داةل بناء منه ليك يمت واإ

س تخدام طرق وخصائص و  من الـصنف  Objectمفثاًل لإنشاء  Classذكل الـ عنارصاإ

Form1 : نكتب الكود التايل 
Form1 frm = newForm1(); 

وتوجد عدد من  Classes: وحيتوي عىل عدة  NameSpace {}فضاء الأسامء  -

س تريادها جبمةل  #VCاجلاهزة يف  namespaceالـ اليت  Classesلإس تخدام الـUsingوجيب اإ

مفثاًل فضاء الأسامء اذلي تش تق منه الأدوات  Codeحتتوهيا يف بداية الربانمج أأعىل انفذة الـ

Controls هوusing System.Windows.Forms;  

: وحيتوي أأكرث من قمية يف نفس الوقت وتوجد عدة معددات جاهزة يف لغة  Enumاملعددات -

VC#  مثاًلFormWindowState.Maximized-FormWindowState.Minimized 

- FormWindowState.Normal ... 

 خاصية ... property–بنيه  structوتوجد مفاهمي أأخرى مثل 

س تخداهما داخل لغة  لك املسميات اليت مت ذكرها ميكنمالحظة : // بناؤها من قبل املربمج واإ

VC# . وفق القواعد احملددة للك مفهوم 

  مفاهمي يف الربجمة املرئية بلغةVC# : 

- Solution  حل : وهو عبارة عن حل ملشلكة برجمية وميكن أأن حيتوي عىلProject  واحد أأو

آخر مضن بيئة  Projectأأكرث وميكن أأن يكون لك   . Net.بلغة أأخرى أأو من نوع أ

- Project  يعترب الـمرشوع :وProject  برجميًاnamespace  حيتوي لك وProject  عىل عدة

 تفرعات جشرية : 3ملفات مضن 

 اليت تس تخدم ملفاهتا يف بناء املرشوع .ويضم عدة مكتبات رئيس ية  Referencesجمدل  -1

عدادت املرشوع . Propertiesجمدل  -2  )خصائص املرشوع( وحيتوي عدة ملفات متثل اإ

 اذلي يمت تصممي الربانمج عليه ويضم عدة ملفات حتتوي أأكواد برجمية . Formالمنوذج  -3
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ضافة أأكرث من  ىل الـ Formوميكن اإ ضافة ملفات مثل قواعد واحد Projectاإ وكذكل اإ

 البياانت وملفات صور ....

- Tool ويه أأيقونة موجودة يف صندوق الأدوات : أأداهToolbox  للك أأداة وظيفة معينة يمت

ىل سطح الـ ضافهتا اإ  Codeالـ زمنأأو برجميًا يف  Designالتصممي  زمنيدواًي يف  Formاإ

ومتتكل لك أأداه خصائص وأأحداث وطرق وميكن ضبط خصائص الأداة يدواًي من انفذة 

أأما الأحداث والطرق فيمت  Codeكتابة الـ زمنالتصممي أأو برجميًا يف  زمناخلصائص يف 

س تخداهما يف زمن كتابة الـ س تخدام الأدوات من قبل املس تخدم يف زمن التنفيذ . Codeاإ  ويمت اإ

- property  :      يه التأأثري اذلي حيصل عىل الأداة يف حال تغيري قميهتا ولإظهار خاصية

أأو تظهر يف  propertiesو انفذة الـخصائصخصائص الأداة يمت التحديد عىل الأداة والتوجه حن

داة . Codeانفذة الـ  بعد كتابة نقطة ).( بعد الإمس الربجمي للأ

- event  حدث       :  هو الفعل اذلي يقوم به املس تخدم عىل الأداة يف زمن التنفيذ حبيث يمت

 . {}الإس تجابة بتنفيذ الكود الربجمي املوجود داخل احلدث واذلي يكون حمصورًا داخل 

- method  تكل الأداة بناَء طريقة      : يه وظيفة معينة تتبع لك أأداة حبيث حتدث فعاًل عىل

فة هذه الطريقة ودامئا ما تتبع بـ )( وميكن أأن حيتوي القوسني عىل ابرامرت أأو أأكرث عىل نوع وظي

نشاء طريقة داخل انفذة  حسب صيغة الطريقة نفسها ولك أأداة متتكل طرق جاهزة وميكن اإ

س تخداهما داخل الأحداث ويف هذه احلاةل تكون اتبعة للـ Codeالـ  . Formواإ

 حداث والطرق ... تعترب لكامت حمجوزة .لك أأسامء الأدوات واخلصائص والأ  //
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  بيئة التطوير املتاكمةلIDE  : يه بيئة تطوير برجميات تساعد يف تصممي وكتابة وترمجة وتنقيح وحىت

جناز تطبيقاته وتتكون من مجموعة من الأرشطة و القوامئ والنوافذحزم براجمك  ...تساعد املربمج عىل اإ

 بلك سهوةل ويرس وبشلك مريئ ...

 

 

 

 

 

 

  التطوير املتاكمةل :مكوانت بيئة 

 :  Title Barرشيط العناوين  -

 -ويتضمن العنارص التالية :

مس املرشوع احلايل   . VS2008" & أأيقونة حزمة  Microsoft Visual Studioمجةل " –اإ

 عىل الأزرار التالية : : وحيتوي Control Boxصندوق التحمك 

غالق انفذة             زر تصغري النافذة .:زر حتجمي النافذة :  - VS: زر اإ

ويتضمن عدة قوامئ حبيث حتتوي لك قامئة مجموعة من الأوامر ولك :Menus Barرشيط القوامئ  -

 معينة .. كام يف الصورة :أأمر يؤدي وظيفة 

 

1- File : ملف( : وحتتوي عىل الأوامر التالية كام يف الصورة( 

- NewــــProject< مرشوع جديد : لإنشاء . 

- OpenــــProject\Solution< . لفتح مرشوع موجود مس بقًا : 

- AddــــNew Project<  ىل الـ  احلايل . Solution: لإضافة مرشوع جديد اإ

- Close غالق ن  . Start Pageوتظهر Solutionمع بقاء انفذة  Projectوافذ الـ: اإ

- Close Solution غالق اكفة نوافذ الـ  . Start Pageوتظهر  Solution: اإ

- Save Form1.cs حلفظ التعديالت عىل الـ :Form . احلايل بدون تغيري الإمس 

- Save Form1.cs As.. حلفظ الـ :Form . مس جديد  احلايل ابإ
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- Save All حلفظ التعديالت عىل مجيع نوافذ الـ :Project . 

- Export Template لتصدير قالب من الـ :Project .احلايل بعد حفظ مجيع عنارص املرشوع 

- Page Setup يفعل عىل شاشة الـ :Code . لإعداد الصفحة للطباعة 

- Print لطباعة الـ :Code  نقر  . OKاحلايل .. حدد الطابعة وعدد النسخ مث اإ

- Recent Files  آخر ملفات مت فتحها داخل بيئة التطوير املتاكمةل  . IDE: لعرض قامئة بأ

- Recent Projects آخر املشاريع اليت مت فتحها داخل الـ  . IDE: لعرض أ

- Exit  للخروج من :Visual Studio . بشلك اكمل 

2- Edit : )وحتتوي عىل الأوامر التالية كام يف الصورة :)حترير 

 ( Codeغالبا عىل شاشة الـ الأوامرتفعل) هذه 

- Undo  . تراجع للأمام :–Redo . تراجع للخلف : 

- Cut  . قص :–Copy  . نسخ :–Past . لصق : 

- Delete  . حذف :–Select All . ثظليل اللك : 

- Find and Replace : ستبدال وحيتوي عدة خيارات مهنا  : حبث واإ

Quick Find للبحث عن لكمة داخل الـ :Code . 

Quick Replace لإستبدال لكمة بدًل عن أأخرى داخل الـ :Code . 

3- View   عرض( : للتحمك يف ظهور نوافذ بيئة التطوير املتاكمةل(IDE : كام يف الصورة 

- Code . انفذة كتابة الأكواد الربجمية : 

- Designer . انفذة التصممي : 

- Server Explorer انفذة مس تكشف السريفرات وتس تخدم يف قواعد البياانت : 

- Solution Explorer وحيتوي عىل  : انفذة مس تكشف احللProject أأو أأكرث 

- Class View . انفذة الأصناف وفضاءات الأسامء اخلاصة ابلربانمج احلايل : 

- Object Browser  انفذة مس تعرض الاكئنات املوجودة يف لغة :VC#.NET . 

- Error List . انفذة قامئة الأخطاء املوجودة يف أأكواد الربانمج احلايل : 

- Properties Window انفذة اخلصائص اليت ختص مجيع الأدوات والـ :Form . 

- Toolbox . ضافة الأدوات يدواًي منه  : انفذة صندوق الأدوات .. يمت اإ

- Other Windows : تعين قامئة بنوافذ أأخرى مثل : 

Start Page البداية ... : حصة 

- Toolbar  وتضم قامئة بأأرشطة الأدوات مثل :Build لـ: رشيط أأزرار بناء وترمجة اSolution 
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- Full Screen . لعرض بيئة التطوير املتاكمةل ملء الشاشة : 

4- Project  ىل الـ  ويه : Project)مرشوع( : حتتوي عىل أأوامر لإضافة عن عنارص جديدة اإ

- Add Windows Form . ىل املرشوع  : لإضافة منوذج جديد اإ

- Add User Control . ىل املرشوع  : لإضافة انفذة حتمك مس تخدم اإ

- Add Component . ىل املرشوع  : لإضافة مكون جديد اإ

- Add Class . ىل املرشوع  : لإضافة صنف جديد اإ

- Add New Item لإضافة عنرص جديد للمرشوع .. تظهر انفذة حدد العنرص : 

ض نقر عىل الزر املراد اإ مسه الربجمي مث اإ  . Addافته مث أأكتب اإ

- Add Existing Item . لإضافة عنرص موجود يف مرشوع سابق : 

- Show All Files لإظهار اكفة عنارص املرشوع يف انفذة الـ :Solution Explorer  تظهر ..

 . Projectجمدلات حتتوي ملفات أأسفل الـ

- Add Reference ىل الـمرشوع . : لإضافة مكتبات جديدة  اإ

- P1 Properties  لإظهار انفذة خصائص املرشوع .. توجد فهيا عدة تبويبات حيتوي لك :

 تبويب عىل مجموعة من اخلصائص كام يف الصورة :

 

 

 

 

 

 

5- Build ( حيتوي عىل أأوامر لرتمجة الـ –بناء: )ترمجةProjects  املوجودة داخلSolution 

 كام يف الصورة :

- Build Solution ترمجة مجيع الـ :Projects املوجودة داخل الـSolution  احلايل 

نتظر قلياًل حيت يمت بناء احلل ويف حال جناح العملية تظهر رساةل يف رشيط احلاةل  .. اإ

Build Successful  تظهر رساةلتفشل العملية و ويف حال وجود أأخطاء برجمية 

Build Failed  كام تظهر الأخطاء يف انفذةError List . 

- Rebuild Solution عادة بناء وترمجة الـ  يف حال مت ترمجته مس بقاً  Solution: اإ

 املوجودة داخهل . Projectsوحدثت تعديالت جديدة عىل ملفات الـ
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- Clean Solution زاةل معلية بناء وترمجة الـ  السابقة . Solution: مسح واإ

- Publish p1 لنرش الـ :Project  احلايل عىل هجاز المكبيوتر أأو عىلServer  أأو عىل موقع

 أأنرتنت حبيث تظهر أأيقونة بصيغة تنفيذية يعمل خاللها الربانمج يف زمن التنفيذ قط .

- Configuration Manager  تشكيل املشاريع ويس تخدم هذا اخليار غالبًا أأثناء حزم : لإدارة

 ... سيمت رشهحا لحقًا . Setupالربانمج مكلف تنفيذي 

6- Debug  ىل طور التنفيذ كام يف )تنفيذ( : حيتوي عىل أأوامر ختص الانتقال ابلربانمج اإ

 الصورة : 

- Windows : حيتوي عىل قامئة ابلنوافذ اليت ختص زمن التنفيذ ويه : 

Breakpoints نقطاع يف انفذة الـ  Code: انفذة لإنشاء أأو حذف نقاط الإ

Output  ت ويظهر فهيا معلومات عن اخملرجا: انفذةthread ... 

Immediate : . انفذة اخلرج الفورية 

- Start Debugging . لبدء تنفيذ الربانمج : -  Stop Debugging . يقاف التنفيذ  : اإ

- Start Without Debugging لتنفيذ الربانمج من خارج الـ :Debug . 

- Exceptions . انفذة الإس تثناءات اليت قد تظهر يف الربانمج : 

7- Data يف قواعد البياانت كامع مصادر البياانت .. خاصة : حتتوي عىل أأوامر تتعامل م 

 : الصورة 

 

- Show Data Sources . لإظهار انفذة مصادر البياانت املوجودة مضن الربانمج : 

- Add New Data Sources لإضافة مصدر بياانت جديد : . 

8- Tools  : حتتوي عىل أأدوات ذات خصائص متنوعة اليت ل توافق بشلك خامصع القوامئ

يف القوامئ الأخرى والأوامر اليت تعدل الأخرى وحتتوي أأيضًا عىل قليل من الأوامر املزدوجة 

 نفسها . IDEيف بيئة التطوير املتاكمةل 
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9- Window  حتتوي عىل الأوامر اليت تتحمك بنافذة حزمة :Visual Studio هذه الأوامر ,

عامتدًا عىل نوع النافذة اليت متتكل الرتكزي .  تفعل اإ

 

 

 

11- Help  : )هذه القامئة تعرض عادة مجموعة منوعة من أأوامراملساعدة , جيب أأن )مساعدة

 . الأوامر من خرباتك السابقةهذه تكون مأألوفًا مع معظم 

 -اكلتايل :أأمه أأوامر هذه القامئة 

- Index  فهرس بلك حمتوايت حزمة :Visual Studio  سواًء اكنتClass 

 ... Namespaceأأو  Methodأأو  Eventأأو  Propertyأأو 

 أأمثةل ابللغات  Examplesتراكيب للك مما س بق وكذكل  Syntaxكام توفر 

 Helpويكون العمل أأفضل يف الـ Visual Studioالأربع املوجودة يف حزمة 

ذا مت تنصيب مكتبة  ماكنيات انفذة الـ MSDNاإ  يف الصورة : Index.. لحظ اإ

 

 

 

 

 

 

 

ختصارات من لوحة املفاتيح مكتوبة أأمام لك أأمر ...  // مالحظة : أأغلب الأوامر املوجودة يف القوامئ دلهيا اإ

وامر Tools Barرشيط الأدوات  - ختصار للأ يمت  من قوامئ خمتلفة : حيتوي عىل أأيقوانت اإ

لهيا بسهوةل وبرسعة أأكرث من الأوامر املوجودة فيالقوامئ .. ل  :حظ يف الصورة أأدانه الوصول اإ

 

 س نقوم برشح أأمه هذه الأيقوانت اكلتايل :

ىل املرشوع             لإنشاء مرشوع جديد . :           مثاًل . Form: لإضافة عنرص جديد اإ
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 : حفظ التغيريات للنافذة النشطة حاليًا من املرشوع .:    : لفتح مرشوع موجود مس بقًا .  

 : لصق .     : نسخ .        : قص .       :    : حلفظ مجيع نوافذ وملفات املرشوع .    

ىل الأمام   ىل الأمام .: : تراجع اإ ىل اخللف .        : للتنقل بني نوافذ املرشوع املفتوحة اإ  .       : تراجع اإ

ىل اخللف .   : زر تنفيذ املرشوع . : للتنقل بني نوافذ املرشوع املفتوحة اإ

 : نوع املعاجل .                    .  Solution Configuration: قامئة منسدةل تتبع 

يقاف أأو اخلروج من وضع التنفيذ .  عادة تشغيل وضع التنفيذ       : كرس اللك يف زمن التنفيذ .    : اإ  : اإ

ظهار انفذة    ظهار انفذة اخلصائص  Solution Explorer: اإ  . Properties.         : اإ

ظهار انفذة     ظهار صندوق الأدوا Object Browser: اإ  Toolboxت مس تعرض الاكئنات .       : اإ

ظهار انفذة    ظهار انفذة      صفحة البداية .  Start Page: اإ  ... Command Window: اإ

وتظهر عليه Visual Studio: وهو الرشيط املوجود أأسفل شاشة  State Barرشيط احلاةل  -

 معلومات عن العمليات اليت حتدث عىل املرشوع ... ويسمى أأحيااًن رشيط املعلومات ..

 

  النوافذ يفVisual Studio  حتتوي بيئة التطوير املتاكمةل :IDE  عىل مجموعة من النوافذ حبيث

أأمه سنتطرق لرشح حتتوي لك انفذة عىل عنارص أأو معلومات ولك انفذة تؤدي وظيفة معينة .. 

 النوافذ اكلتايل :

لهيا و  Form Designerانفذة الـ  - ضافة الأدوات اإ تمت علهيا مرحةل : ويه النافذة اليت يمت اإ

... ويه تعترب ملف داخل املرشوع  Visual Studioالتصممي املريئ وتقع وسط يسار شاشة 

Form1.cs : لحظ الصورة .. 
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 : ويه انفذة حتتوي عىل مجيع الأدوات Toolboxانفذة صندوق الأدوات  -

ىل الـ  ضافهتا اإ ما عن طريق النقر املزدوج عىل الأداة Formاليت يمت اإ  يدواًي اإ

فالهتا عىل الـ  نشاء الاداة برجميًا . Formأأو بسحب الأداة واإ  وميكن اإ

ىل مجموعات حسب تقارب شلك Toolboxمت تصنيف الأدوات يف الـ  اإ

 ووظيفة الأدوات اكلتايل : 

All Windows Forms س تخدامًا : وت  منضم معظم الأدوات وأأكرثها اإ

مس الأداة .خمتلف أأنواع الأدوات   مت ترتيهبا أأجبداًي حسب اإ

Common Controls : ضم أأكرث الأدوات املسامة بـ عنارص التحمكوت 

 وتضاف هذه الأدوات عىل سطح Controlش يوعًا واملش تقة من الصنف 

 . Client Areaدامئًا أأو ما يسمى بـ  Formالـ

Containers يمت وضعحبيث كحاوايت ضم الأدوات اليت تس تعمل : وت 

 غالبًا علهيا حسب متطلبات الربانمج .Controlأأدوات الـ 

Menus & Toolbars ضم الأدوات اليت متثل قوامئ وأأرشطة واليت : وت 

 . stripتنهتيي غالبًا بلكمة 

Data ضم الأدوات اليت تس تعمل للتعامل مع قواعد البياانت ومصادر: وت 

 البياانت الأخرى .

Component  وتضم عدة أأدوات تسمى ابملكوانت وهذا النوع من : 

منا أأسفل الـ Formل يضاف عىل سطح الـالأدوات   وتش تق من Formواإ

 . Componentsالصنف 

Printing ... وتضم أأدوات تس تخدم يف معلية الطباعة : 

Dialogs وتضم أأدوات تسمى ابحلوارايت مثل تكل املوجودة يف أأنظمة : 

 . Windowsالتشغيل 

Reporting  أأدوات الـ: وتضم الأدوات املس تخدمة يف عرض التقارير بأأنواعها مثلCrystal 

Report . وغريها 

ىل الـ//  ضافهتا اإ نقر ابلزر الأمين داخل  Toolboxتوجد أأدوات أأخرى ميكن اإ  Toolbox: اإ

خرت  ضم عدد كبري من تبويبات .. لك تبويب ي 4فهيا تظهر انفذة  Choose Itemتظهر قامئة اإ
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ضافهتا مث أأنقر  ختيار.. حدد عىل الأداة املراد اإ .. بعدها تظهر  Okالأدوات وأأمام لك أأداة مربع اإ

 اكلتايل : Choose Toolbox Items.. لحظ صورة انفذة  Toolboxالأداة املضافة عىل الـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// بعض الأدوات غري موجودة مضن هذه النافذة يمت تزنيلها عرب مواقع الأنرتنت أأو من مصادر 

نقر عىل الزر  أأخرى .. ضع الاداة يف أأي ماكن عىل هجاز المكبيوتر مث أأظهر النافذة السابقة .. اإ

Browse…  نقر ضافة الأدا Openتظهر انفذة .. حدد عىل امللف اخلاص ابلأداة مث اإ ة .. سيمت اإ

نقر  ىل التبويب احملدد .. حدد عىل مربع اخليار أأمام الأداة مث اإ ىل الـ Okاإ  . Toolbox.. يضاف اإ

 بعد التحديد بشلك فعال : وتظهر هذه النافذة Propertiesانفذة اخلصائص  -

 وتضم هذه النافذة خصائص الأدوات وأأحداهثا .. Formالـعىل الأداة أأو  

فرتاضيًا أأو ابلنقر عىل الأيقونة     بيامن تظهر الأحداث حبيث تظهراخلصائص  اإ

 ويمت ترتيب عرض اخلصائص والأحداث بطريقتني :       بعد النقر عىل الأيقونة 

مس الأداة أأو احلدث ابلنقر عىل الأيقونة   أأجبداًي حسب اإ

 أأو التصنيف مكجموعات ابلنقر عىل الأيقونة 

دخال قمية اخلاصية= ابلنس بة للخصائص يمت ضبطها   يدواًي من هذه النافذة بعد اإ

داة .. و  ختيارها يف اخلانة املقابةل للأ  يظهر تأأثري تغيري قمية اخلاصية عىل الأداةأأو اإ

 غالبًا يف زمن التصممي وبشلك لكي يف زمن التنفيذ .

ختيار احلدث ابلنقر املزدوج عليه حبيث يظهر يف انفذة   = أأما الأحداث فيمت اإ

 :   parameters 2عىل شلك داةل لها  Codeالـ

 objectمن نوع الصنف  senderالأول 

 EventArgsمن نوع الصنف املش تق منه احلدث مثاًل  e الثاين 
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يمت كتابة الأكواد الربجمية داخل احلدث ويظهر تأأثري احلدث عىل الأدوات بتنفيذ ما بداخهل يف 

 زمن التنفيذ دامئًا .

برصية حتدث عىل الأداة بيامن الأحداث يه أأفعال املس تخدم اليت تمت اخلصائص يه تأأثريات  //

 عىل الأداة .

نه تظهر عهنا معلومات أأسفل  Properties// عند التحديد عىل اخلاصية أأو احلدث يف انفذة  فاإ

 انفذة اخلصائص .

داة برجميًا يف انفذة الـ نشاء احلدث برجمياً كام ميكن  Code// ميكن ضبط اخلصائص للأ عىل  اإ

ضافة أأكواد برجمية تقوم بتفعيل احلدث .  بنفس الشلك اذلي يظهر به احلدث عند النقر عليه مع اإ

 Solutionاليت يتكون مهنا الـ Projects: ويه انفذة تضم الـ Solution Explorerانفذة  -

ضافة عنارص جديدة  Projectوامللفات اليت يتكون مهنا لك  ىل  Items... وابلإماكن اإ اإ

.. كام ميكن ضبط خصائص  Projectوكذكل حذف عنارص من الـ Projectالـ

عادة التسمية و  Project&Solutionالـ  و ... Buildمن هذه النافذة ومعليات أأخرى مثل اإ

 

 

 

 

 

مس الـ مس الـ Project// غالبًا ما يكون اإ عادة تسمية لكهي Solutionالأول بنفس اإ ماكنية اإ  اممع اإ

نشاؤه بشلك قيايس يتكون من عدة ملفات اكلتايل : Project// أأي   -يمت اإ

1- Properties : خصائص املرشوع وتضم عدة ملفات اكلتايل : 

AssemblyInfo.cs  ملف مكتوب بلغة :C# . مسبيل  يتعامل مع لغة التجميع اإ

Resources.resx  ويضم ملف مكتوب بلغة :C#  املس تخدمة يف عمنصادر امللفات

 بأأنواعها اخملتلفة . Projectالـ

Settings.settings عدادات الـ  . Project: ملف لضبط اإ

2- References ويضم مجيع املكتبات واملراجع املس تخدمة يف الـ :Project . 

3- Form1.cs ويضم عدة ملفات ختص التصممي املريئ للـ :Form  اليت يتكون مهنا

 وهذه امللفات يه : Formأأكرث من  Projectوميكن أأن حيتوي الـ Projectالـ
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Form1.Designer.cs  ملف مكتوب بلغة :C#  ضافة عن أأكواد التصممي املريئ واإ

 الأدوات بشلك يدوي وأأكواد ضبط اخلصائص بشلك يدوي ...

Form1.resx :  قالب مورد مبينXML . 

- Program.cs  ملف مكتوب بلغة :C# يمت فيه حتديد الـForm ع مهنا عند اليت يمت الإقال

 تنفيذ الربانمج ويعترب امللف الرئيس للمرشوع .

 Visualويه شاشة احملرر اليت يمت كتابة الأكواد الربجمية فهيا بأأي لغة من لغات : Codeانفذة الـ -

Studio  ومهنا لغةVisual C#.NET  ويمتزي هذا احملرر خباصية الإكامل التلقايئ للكود أأي أأنه

مس مبجرد كتابة احلرف الأول من  نه تظهر قامئأأي مجةل داة أأو الطريقة أأو الأ اإ توي تكل ة حت فاإ

ضغط ..لحظ الصورة التالية :وما شاهبها امجلةل  (Ctrl + Space)لإظهار قامئة الإكامل التلقايئ اإ

 

 

 

\ 

 

 

س تخدام مفاتيح الأسهم  كذكل )  ( & )  ( و // ميكن التنقل بني قامئة الإكامل التلقايئ للكود ابإ

مس الأداة مثاًل تظهر قامئة خبصائص وأأحداث وطرق تكل الأداة . كتابةأأيضًا مبجرد   ).( خلف اإ

نشاء الـ //  الكود املوجود يف بداية شاشة الكود              Formاملس بوق جبمةل يظهر بشلك تلقايئ مبجرد اإ

 أأما دوال الأحداث اليت تظهر ويكتب الكود بداخلها تظهر مبجرد النقر عىل احلدث ...

ويه قامئة تضم الأخطاء الربجمية املوجودة يف الأكواد الربجمية ووصف اخلطأأ  : Error Listانفذة  -

ماكنية  Columnو رمق العمود  Lineويظهر رمق السطر  اذلي يوجد به اخلطأأ كام تتوفر اإ

ىل  نقر ابلزر الأمين عىل  MSDNحول حل ذكل اخلطأأ من مكتبة  Helpانفذة الـاذلهاب اإ .. اإ

خرت   ... لحظ الصورة التالية : Show Error Helpاخلطأأ تظهر قامئة اإ

 

هو خطأأ برجمي  Errorأأّن الـError&Exception: الفرق بني  Exceptionsالإس تثناءات  -

خطأأ منطقي مثل القسمة عىل الصفر أأو عدد عنارص املصفوفة أأكرب من جحمها  Exceptionبيامن 
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خل...  كامل تنفيذ الربانمج Exception .. يف حال وجود اإ نه لن يمت اإ أأما يف حال  ..يف الربانمج فاإ

نه يفشل معلية الـ Errorوجود الـ ماكنية تنفيذ الربانمج ولكنه ل يعمل بشلك  Buildفاإ مع اإ

 حصيح .

من خالل عدة تراكيب أأشهر أأن نضع كود الإس تثناء  Exception// يمت التغلب عىل مشلكة 

 اكلتايل :  try .. catchداخل مجةل 

        try{ 

//Code 

            }catch(Exception ex){ 

MessageBox.Show(ex.ToString()); 

            } 
 : Visual C#.NETيف لغة الربانمج أأزمنة )أأطوار(  -

نشاء الـ Design Timeمرحةل التصممي املريئ  أأوًل : ضافة الأدوات يدواًي  Form: ويمت فيه اإ واإ

لهيا ومن مث ضبط خصائص تكل الأدوات يدواًي من انفذة الـ  . Propertiesاإ

: ويمت فيه كتابة الأكواد الربجمية بعد النقر عىل  Programming Timeمرحةل الربجمة  اثنيًا :

ضبط خصائص الادوات  معاجلة الأحداث و وابلإماكن Codeأأحداث الأدوات داخل انفذة الـ

نشاء طرق برجميًا  س تخداهما واإ س تخدام الطرق والأحداث للأداة وتعريف املتغريات واإ برجميًا واإ

 وكتابة خمتلف الأكواد الربجمية .

: يمت تنفيذ الربانمج ابلنقر عىل الزر        أأو الضغط عىل Run Timeمرحةل التنفيذ اثلثًا :

دخال قمي تطبيق الأحداث وما بداخلها من أأكواد ...وابلإ F5املفتاح   ماكن اإ

 : VC#.NETمثال حول الأطوار اليت مير هبا الربانمج يف لغة  -

  جراء العمليات احلسابية الأربع )+ , مصم : 2تطبيق  ( بني عددين حصيحني؟ , * ,/ -برانمج يقوم ابإ

ضافة  - مس "واجعهل  جديد Projectمق ابإ  تلقائياً  Form1... تظهر الـ" P2ابإ

 أأوًل : نبدأأ مبرحةل التصممي املريئ :

ضافة الأدوات التالية  ىل الـمق ابإ  –Labelمن نوع  TextBox– 3من نوع  Form  :3اإ

 .. مث مق بضبط اخلصائص يدواًي كام يف اجلدول التايل : Buttonمن نوع 4

 Textاخلاصية  Nameالإمس الربجمي للأداة  م

1 Fom1  آةل حاس بة  بس يطةأ

2 label1 العدد الأول 

3 label2 العدد الثاين 

4 label3 الناجت 

5 button1 + 
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6 button2 - 

7 button3 * 

8 Button4 / 

 -مثل ما هو موجود يف الصورة التالية : Formمق برتتيب الأدوات عىل الـ

 

 

 

 

حيث  Buttonلأزرار الـ Clickاثنيًا : نبدأأ مبرحةل الربجمة : س نكتب الأكواد الربجمية داخل احلدث 

 وهو احلدث الإفرتايض للأداة .. 

نقر نقرًا مزدوجًا عىل الزر + اذلي أأمسه الربجمي  -  الكود: اكتبClickيظهر حدث الـ button1اإ

privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

textBox3.Text = (int.Parse(textBox1.Text) + int.Parse(textBox2.Text)).ToString(); 

} 

ىل انفذة الـ - نقر  Formعد اإ  .. View Designerابلنقر ابلزر الأمين تظهر قامئة .. اإ

نقر نقرًا مزدوجًا عىل الزر  -  اكتب الكود: Clickيظهر حدث الـ button2اذلي أأمسه الربجمي   -اإ

privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e) 

 { 

textBox3.Text = (int.Parse(textBox1.Text) - int.Parse(textBox2.Text)).ToString(); 

} 
نقر نقرًا مزدوجًا عىل الزر *  اذلي أأمسه الربجمي  -  اكتب الكود: Clickيظهر حدث الـ button3اإ

privatevoid button3_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

textBox3.Text = (int.Parse(textBox1.Text) * int.Parse(textBox2.Text)).ToString(); 

} 

نقر نقرًا مزدوجًا عىل الزر /  اذلي أأمسه الربجمي  -  اكتب الكود: Clickيظهر حدث الـ button4اإ

privatevoid button4_Click(object sender, EventArgs e) 

 { 

textBox3.Text = (int.Parse(textBox1.Text) / int.Parse(textBox2.Text)).ToString(); 

} 

دخال العدد الأول يف مربع  ضغط الزر        تظهر النافذة .. مق ابإ ىل زمن التنفيذ : اإ اثلثًا : ننتقل الآن اإ

نقر عىل   3مثاًل  textBox2مث أأدخل العدد الثاين يف مربع النص  9مثاًل  textBox1النص .. مث اإ

نقر الزر  نقر الزر * .. أأنقر الزر / .. لحظ الناجت يف لك مرة –الزر + لحظ الناجت .. اإ  .. اإ
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 .       .. مق حبفظ الربانمج ابلنقر عىل الزر      مق ابخلروج من زمن التنفيذ ابلنقر عىل الزر  -
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أأما يف زمن التنفيذ تسمى  Form: تسمى النافذة يف زمن التصممي  Formالمنوذج الـ  -

Window  تسمى  حالياً  الشائع للنافذة يف الك الزمنني الاصطالح, لكنForm . 

 أأنواع الـForm  أأشاكل من الـ  3: توجدForm  يف لغةVisual C#.NET : 
1-  Standard Form  نشاء المنوذج القيايس : ويه الشلك الإفرتايض اذلي يظهر عند اإ

س تخدامًا مرشوع جديد وهو الأكرث   اإ

 

 

 

2- MDI Form : الامنذج متعددة الواثئق : وتظهر ابلشلك 

 

 

 

 

3- MDI child Form الامنذج الأبناء تظهر غالبًا داخل الـMDI Parent : ابلشلك 

 

 

 

 أأجزاء ومكوانت الـForm : 

1- Title Bar رشيط عنوان الـForm  :يقع يف أأعىل الـForm: ويتكون من التايل 

- Control Box  أأزرار : 3ويتكون من                       صندوق التحمك 

close button  زر الإغالق–maximizing button    زر التكبري– 

minimizing button . زر التصغري 

 رشيط العنوان                 .ويقع وسط  Form: هو الإمس الظاهري للـ Formعنوان الـ -

هنا تظهر  Form:      يه صورة موجودة يسار رشيط العنوان عند تصغري الـ Formأأيقونة الـ - فاإ

 عىل رشيط املهام .

2- Client Area منطقة الزبون : تقع وسط الـForm ضافة الأدوات ويه املن طقة اليت يمت اإ

Controls ... علهيا ويأأخذ املربمج حريته ابلعمل علهيا يف زمن التصممي املريئ 
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 ... Formحدود المنوذج : يمتثل يف الإطار اذلي حييط ابلـ Form Borderالـ -3

 خصائص الـForm حدد عىل الـ :Form ىل انفذة اخلصائص لضبط  ليك متتكل نتقل اإ الرتكزي .. اإ

 ميكن ضبط اخلصائص برجميًا .. س نتناول أأمه اخلصائص اكلتايل :كذكل و يدواًي  Formخصائص الـ

- Name  الإمس الربجمي للمنوذج والامس الإفرتايض :Form1,Form2,….  ويس تخدم هذا

يدل عىل الوظيفة اليت تؤدهيا  حبيث Nameالإمس عند كتابة الأكواد الربجمية وميكن تعديل الـ

 String... وتس تقبل وتعيد قمية من نوع  frmfristمثاًل  frmويفضل أأن يس بق بـ Formالـ

 ;"this.Name = "frmfristبرجميًا : Nameولضبط الـ

- Text عنوان الـ :Form  وهو الإمس اذلي يظهر عىل رشيط العنوان وتس تقبل وتعيد قمية من

   ;" this.Text = " Visual C#.NETبرجميًا : Textولضبط الـ Stringنوع 

- Icon أأيقونة الـ :Formميكن تغيري صورة أأيقونة الـForm  من خالل هذه اخلاصية برشط أأن

متداد(  نقر عىل الزر                            تظهر انفذة حدد  ico.تكون الصورة من نوع )ابإ اإ

نقر الزر  الصورةملف  .. لحظ تغيري  Openمن املاكن املوجود فيه عىل هجاز المكبيوتر مث اإ

مس Dملف الصورة يف القرص  برجميًا : ضع Form.. ولتغيري أأيقونة الـ Formأأيقونة الـ  a1.icoابإ

كتب   الكود اكلتايل :اإ

this.Icon = Icon.ExtractAssociatedIcon("d:\\a1.ico"); 

 داخل جمدل الربانمج يكتب الكود : Debugيف جمدل الـ a1.icoويف حال نسخ ملف الصورة 

this.Icon = Icon.ExtractAssociatedIcon("a1.ico"); 

- ShowIcon  عندما تكون القمية :True تظهر أأيقونة الـForm  وعندما تكون القميةFalse 

 Form.. لإخفاء أأيقونة الـ Boolean.. تس تقبل وتعيد قمية من نوع  Formختتفي أأيقونة الـ

                                 ;this.ShowIcon = falseبرجميًا : 

- ShowInTaskbarللتحمك يف ظهور أأيقونة الـ :Form  عىل رشيط املهام , عندما تكونTrue 

تس تقبل وتعيد قمية من نوع ..  Formختتفي عند تصغري الـ Falseتظهر وعندما تكون 

Boolean لإخفاء أأيقونة الـ ..Form : من رشيط املهام برجميًا 
this.ShowInTaskbar = false;   

- ControlBox للتحمك يف ظهور صندوق التحمك عىل رشيط العنوان للـ :Form  عندما ,

خيتفي من رشيط العنوان .. تس تقبل وتعيد قمية من  Falseيظهر وعندما تكون  Trueتكون 

 برجميًا : Form.. لإخفاء صندوق التحمك من رشيط عنوان الـ Booleanنوع 
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this.ControlBox = false;  

- MaximizeBox  للتحمك يف ظهور زر التكبري يف صندوق التحمك , يف حال :True  يظهر أأما

 .. لإخفاء زر التكبري برجميًا : Booleanخيتفي .. تس تقبل وتعيد قمية من نوع  Falseيف حال 
this.MaximizeBox = false;                                  

- MinimizeBox  للتحمك يف ظهور زر التصغري يف صندوق التحمك , يف حال :True  يظهر

.. لإخفاء زر التصغري برجميًا  Booleanوع خيتفي .. تس تقبل وتعيد قمية من ن Falseأأما يف حال 

:this.MinimizeBox = false;                                 

- RightToLeft : تس تقبل وتعيد قمية من نوعRightToLeft  قمي اكلتايل :3وحتمتل 

No حماذاة عنوان الـ :Form . ىل الميني  من اليسار اإ

Yes  الـ عنوان: حماذاةForm . ىل اليسار  من الميني اإ

Inherit . يس تخدم يف حاةل الوراثة : 

- RightToLeftLayout  تس تقبل وتعيد قمية من نوع :Boolean  يف حال ,True  يمت حماذاة

ىل اليسار ويف حال   تبقى كام يه بدون حماذاة .. Falseصندوق التحمك  من الميني اإ

مق  ونة يف الميني وصندوق التحمك يف اليسارللحصول عىل الواهجة العربية حبيث تكون الأيق 

 Trueابلقمية  RightToLeftLayoutواخلاصية  Yesابلقمية  RightToLeftبضبط اخلاصية 

 وميكن احلصول عىل الواهجة العربية برجميًا :

this.RightToLeft = RightToLeft.Yes; 

this.RightToLeftLayout = true; 

- FormBorderStyle منط حدود الـ :Form  تس تقبل وتعيد قمية من نوع ..

FormBorderStyle  قمي اكلتايل :7وحتمتل 

None . بال حدود : 

FixedSingle  تتكون من خط واحد .: حدود اثبتة 

Fixed3D . حدود اثبتة ثالثية الأبعاد : 

FixedDialog . حدود مسيكة واثبتة من منط حدود مربعات احلوار : 

Sizable . حدود تقبل أأن يتغري جحمها : 

FixedToolWindow . حدود انفذة أأدوات اثبتة ل تقبل تغيري جحمها : 

SizableToolWindow . حدود انفذة أأدوات تقبل بأأن يتغري جحمها : 

 اثبتة ثالثية الأبعاد برجميًا : Formجلعل حدود الـ

this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.Fixed3D; 
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- BackColor لون خلفية الـ :Form  تس تقبل وتعيد قمية من نوع ..Color  3.. توجد دلينا 

 ويه : Visual Studioمجموعات أألوان يف 

System  يقصد به نظام التشغيل( أألوان النظام :Windows . )تقريبًا 

Web . أألوان مواقع الويب : 

Custom . أألوان خمصصة : 

ىل الأمحر .. لضبط لون خلفية  Controlهو  Formاللون الإفرتايض للـ مق بتغيري لون اخللفية اإ

ىل اللون الأمحر برجميًا :  Formالـ            ;this.BackColor = Color.Redاإ

- BackgroundImage تعيني صورة خلفية للـ :Form                     نقر عىل الز ر املقابل اإ

نقر عىل الزر  Select Resourceللخاصية .. تظهر انفذة  .. حدد ملف الصورة مث  Importاإ

نقر  نقر  Openاإ دراج الصورة للنافذة .. اإ  . Ok.. لحظ اإ

متداد( الصورة اليت تضاف كخلفية للـ  : Formنوع )اإ

JPEG,PNG,GIF, ... 

 Imageتس تقبل وتعيد هذه اخلاصية قمية من نوع 

 برجميًا :  Formلتغيري صورة خلفية الـ

مس  Dالقرص  ضع ملف الصورة يف كتب الكود  a2.jpgابإ  التايل :.. اإ

this.BackgroundImage = Image.FromFile("d:\\a2.jpg"); 

ذا مت وضع الصورة يف جمدل   داخل جمدل الربانمج يكتب الكود  اكلتايل : Debugواإ

this.BackgroundImage = Image.FromFile("a2.jpg"); 

- BackdroundImageLayout منط متوضع صورة اخللفية عىل الـ :Form  تس تقبل وتعيد ..

 قمي اكلتايل : 5وحتمتل  ImageLayoutقمية من نوع 

None بتداًء من أأعىل يسار الـ : تظهر الصورة حبجمها الأصيل  . Formاإ

Tile تظهر الصورة حبجمها الأصيل بأأكرث من نسخة عىل الـ :Form . 

Center تظهر الصورة حبجمها الأصيل وسط الـ :Form . 

Stretch يكون جحم الصورة بنفس جحم الـ :Form . 

Zoom تكبري جحم الصورة أأكرب ما ميكن تمتوضع وسط الـ :Form . 

 برجميًا : Formبنفس جحم الـ Formجلعل صورة خلفية الـ

this.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch; 
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- Size جحم الـ :Form  ويتكون من خاصيتني هامWidth  , العرضHeight الإرتفاع والك

 برجميًا : Form.. لضبط جحم الـ intاخلاصيتني تس تقبل وتعيد قمية من نوع 
this.Size = newSize(500, 500); 

- Location موقع الـ :Form  عىل الشاشة وتتكون من خاصيتني هامX  حمور السينات

..  intحمور الصادات )الصفوف( والك اخلاصيتني تس تقبل وتعيد قمية من نوع  Y( , )الأمعدة

 عىل الشاشة برجميًا : Formلضبط موقع الـ
Location = newPoint(200, 200); 

- StartPosition قالع الـ بتدايئ اذلي يمت اإ منه ابلنس بة للشاشة عند تنفيذ  Form: املوقع الإ

 قمي اكلتايل : 5وحيمتل  FormStartPositionالربانمج .. يس تقبل ويعيد قمية من نوع 

Manual  حتدد اخلاصيتان :Size  ,Location موقع الـForm . الإبتدايئ 

CenterScreen يظهر الـ :Form  يف وسط الشاشة وحتدد أأبعاده اخلاصيةSize . 

WindowsDefaultLocation يعرض الـ :Form  يف املوقع الإفرتايض احملدد من قبل النظام

Windows خلاصية وتؤخذ الأبعاد احملددة يف اSize. هل 

WindowsDefaultBounds  يعرض المنوذج يف املوقع الإفرتايض احملدد من قبل النظام :

Windows  وتؤخذ الأبعاد احملددة يف النظامWindows . فرتايض  بشلك اإ

CentetParent يظهر الـ :Form يف وسط حدود الـForm . س تدعائه  الأب اذلي قام ابإ

 يقلع عند التنفيذ وسط الشاشة برجميًا : Formجلعل الـ

this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen; 

- WindowState جحم الـ :Form  عىل الشاشة بعد تنفيذ الربانمج .. تس تقبل وتعيد قمية من

 قمي اكلتايل : 3وحتمتل  FormWindowsStateنوع 

Normal تعرض الـ :Form . ىل احلاةل الطبيعية  اإ

Minimized تعرض الـ :Form . مصغرة عىل شلك أأيقونة 

Maximized تعرض الـ :Form . ىل أأقىص حد  مكربة اإ

 ميكن بعد التنفيذ برجميًا : أأكرب ما Formجلعل الـ

this.WindowState = FormWindowState.Maximized; 

- Locked قفال الـ عادة حتجميها يف زمن التصممي بواسطة املؤرش حبيث ل ميكن  Form: تقوم ابإ اإ

 True.. عندما تكون القمية  Boolean.. تس تقبل وتعيد قمية من نوع  Formعىل حواف الـ

قفال وعندما تكون   حترير .. تضبط هذه اخلاصية يدواًي فقط . Falseاإ
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 سيمت رشهحا مضن تطبيقات برجمية لحقًا . Formأأخرى للـ خصائصعدة توجد  -

 أأمه أأحداث الـForm : 

- Load قالع الـ  لأول مرة . Formأأو عندما تعرض الـ Form: حيدث عند اإ

- Activated حيدث عند تنش يط )تفعيل( الـ :Form  بواسطةCode  قبل املس تخدم .أأو من 

- Click حيدث عند النقر عىل سطح الـ :Form . 

- Closed حيدث عندما يكون الـ :Form . قد أأغلق 

- Closing غالق الـ  . Form: حيدث عند اإ

- Paint عادة رمس الـ  . Form: حيدث عند اإ

- Resize عادة حتجمي )تغيري أأبعاد( الـ  . Form: حيدث عند اإ

سيمت تناولها مثل أأحداث الفأأرة وأأحداث لوحة املفاتيح ...  Formتوجد أأحداث أأخرى للـ -

 ابلتفصيل لحقًا .

 أأمه طرق الـForm : 

- Close غالق الـ  . Form: تقوم ابإ

- Focus عطاء الـ  الرتكزي . Form: اإ

- Hide خفاء الـ  . Form: تقوم ابإ

- SetBounds تضبط أأبعاد وموقع الـ :Form  تقوم بعمل خاصييت(Size  ,Location مع. )ًا 

- Show ظهار الـ  . Form: تقوم ابإ

 سيمت تناولها مضن التطبيقات الربجمية ... Form// توجد طرق أأخرى للـ

 برانجمًا يقوم بتغيري لون خلفية الـ : مصم 3تطبيقForm لك اثنية بشلك عشوايئ ؟ 

نشاء  - مس  Projectمق ابإ ضافة أأداة  Form.. تظهر انفذة الـ P3جديد ابإ ضبط  Timerمق ابإ مث اإ

ابلقمية  Inerval& اخلاصية Trueابلقمية  Enabledاخلاصية يدواًي اكلتايل : Timerخصائص الـ

كتب الكود ابلشلك التايل : timer1للـTickيف حدث الـ. ميل اثنية . 1000  اإ

privatevoid timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

Random r = newRandom(); 

this.BackColor = Color.FromArgb(r.Next(0, 255), r.Next(0, 255), r.Next(0, 255)); 

        } 

 ..لك اثنية من الزمن  Formمق بتنفيذ الربانمج .. لحظ تغيري لون الـ

 تودل أأرقام عشوائية Randomمن الصنف  Next// الطريقة 

 ختلط الألوان Colorمن الصنف  FromArgbحصيحة .. والطريقة 
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Red&Green&Blue . وفق القمي املدخةل لتودل لون جديد 

  صور مثاًل كخلفية للـ 5برانجمًا يقوم بعرض  : مصم 4تطبيقForm  يمت التنقل بني الـصور ابلنقر ..

آخر صورة وزر السابق يتوقف عند أأول صورة ؟  عىل زر التايل يتوقف عند أ

نشاء  - مس  Projectمق ابإ ضافة زرين  Form1.. تظهر الـ P4جديد ابإ جعل قمية  Buttonمق ابإ .. اإ

 " .. لحظ الشلك :<<" button2للـText" وقمية اخلاصية >>" button1للـTextاخلاصية 

 

 

 

ىل جمدل الصور مث مق بنسخ  - ذهب اإ عادة تسمية الصور ابلأرقام  Dصور يف القرص  5اإ .. مق ابإ

 "5, ...وهكذا حىت الصورة اخلامسة ""2"انية , الصورة الث "1"اكلتايل : الصورة الأوىل 

بتدائية  iمق بتعريف متغري  -  :كام ييل  1وأأعطه قمية اإ
publicpartialclassForm1 : Form 

    { 

int i = 1; 

كتب الكود ابلشلك : Form1للـLoadيف احلدث  -  اإ
privatevoid Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

this.BackgroundImage = Image.FromFile("d:\\" + i.ToString() + ".jpg"); 

this.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch; 

        } 

 

 

كتب الكود ابلشلك : button1للـClickيف حدث -  اإ
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            i++; 

if (i >= 5)  

               i = 5; 

this.BackgroundImage = Image.FromFile("d:\\" + i.ToString() + ".jpg"); 

this.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch; 

 

       } 

كتب الكود ابلشلك : button2للـClickيف حدث  -  اإ
privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            i--; 

if (i <= 1) 

                i = 1; 

this.BackgroundImage = Image.FromFile("d:\\" + i.ToString() + ".jpg"); 

this.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch; 

 

        } 

س متتع مق بتنفيذ الربانمج .. مث تنقل بني الصور ابلنقر ع -  ىل الأزرار .. اإ
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شفاف حبيث ميكننا رؤية النوافذ واجملدلات والعنارص املوجودة خلفه  Formعل الـ: مصم برانجمًا جي 5تطبيق 

 سواًء يف سطح املكتب أأو أأي انفذة أأخرى ؟

نشاء  - مس  Projectمق ابإ لهيا  Button.. أأضف أأداة زر الـ Form.. تظهر انفذة الـ P5جديد ابإ اإ

جعل الـ "هل ابلقمية  Textواجعل خاصية الـ  ابلشلك : Formمنوذج شفاف " .. يصبح الـاإ

 

 

 

كتب الكود ابلشلك : buton1للـClickيف حدث الـ -  -اإ
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

this.BackColor = Color.Wheat; 

this.TransparencyKey = Color.Wheat; 

    } 

جعل المنوذج شفاف( .. لحظ رؤية الأش ياء املوجودة  - ضغط عىل الزر )اإ مق بتنفيذ الربانمج .. اإ

 خلف المنوذج ..
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 التعامل مع الامنذج املتعددة
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ىل مناذج وأأصناف ووحدات برجمية فكيف  #VCيف  Windowsلقد نظمت مشاريع  بتوزيعها اإ

ىل اجلزء الآخر ..  سيمت تطبيق برجميات  الفصليف هذا ميكن أأن تصل الش يفرة يف أأحد الأجزاء اإ

والتعامل مع  التنقل فامي بيهنايمت وكيف  يف وقت واحد Formحتتوي عىل أأكرث من ملشاريع 

 اكل متنوعة من الامنذج املتعددة ...أأش

 من النوع القيايس : Form: مشاريع حتتوي عىل أأكرث من  أأولً  -

  مس املس تخدم ولكمة املرور حبيث مصم :  6تطبيق مس  Form1يكون الـبرانمج اإ يقوم بفحص اإ

ىل الـ نتقال اإ اما يف حاةل اكنت خاطئة  Form2املس تخدم ولكمة املرور يف حال اكنت حصيحة يمت الإ

نه تظهر رساةل خترب املس تخدم بأأن اإ   فرص 3مس املس تخدم أأو لكمة املرور خاطئة ... يتيح الربانمج فاإ

نهتاء عدد احملاولت   ؟ تلقائياً بشلك هنايئ يمت اخلروج من الربانمج حماولت يف حال اإ

نشاء  - مس  Projectمق ابإ لهيا : Form1.. تظهر الـ P6جديد ابإ ضافة الأدوات التالية اإ  مق ابإ

 وأأضبط اخلصائص كام يف اجلدول : Buttonأأداة  TextBox  ,2أأداة  Label  ,2أأداة  2 

 Textاخلاصية  الأداة

label1 مس املس تخدم  اإ

label2 لكمة املرور 

button1 موافق 

button2  لغاء  الأمراإ

ضبط خاصية  لغرض تشفري لكمة املرور .. يصبح  ' * 'ابلقمية  textBox2للـPasswordCharاإ

 كام يف الصورة : Form1شلك الـ

 

 

 

ضافة  - ىل الـ Formمق ابإ آخر اإ  ..Add WindowsForm>ـــ Project.. من القامئة  Projectأ

 Templates.. من اجملموعة  Add New Itemتظهر انفذة 

خرت   .. Form2.csايض ويظهر الإمس الإفرت  Windows Formاإ

نقر عىل الزر    .  Addاإ

مس  ضافة منوذج جديد ابإ  Form2لحظ اإ

ضافة  -  اكلتايل : Textوأأضبط اخلاصية  Button1أأداة  2مق ابإ

button1 عودة" >ــ"&button2 خروج" >ــ" 
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 كام يف الصورة التالية : Form2تظهر الـ

 

 

 

 

 

ىل  - نقر ابلزر الأمين عىل سطح الـ Form1عُد اإ خرت  Form1لكتابة الأكواد الربجمية ... اإ مث اإ

View Code : كتب الكود ابلشلك التايل  -... يف قسم الترصحيات اإ
publicpartialclassForm1 : Form 

    { 

int i = 1; 

Form2 f2 = newForm2(); 
 .. Form2اكئن )نسخة( من الـ f2اذلي ميثل عدد احملاولت والـ  iمقنا بتعريف 

كتب الكود ابلشلك التايل : )موافق( button1للـClickيف حدث الـ -  -اإ
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

if (i <= 3) 

if (textBox1.Text == "ali"&& textBox2.Text == "1234") 

                { 

this.Hide(); 

                    f2.Show(); 

                } 

else 

                { 

   i = i + 1; 

MessageBox.Show(" املستخدمأوكلمة املرورغريصحيحإمس  "); 

   textBox1.Text = ""; 

   textBox2.Text = ""; 

   textBox1.Focus(); 

                } 

else 

            { 

MessageBox.Show(" .. لذا سيتم اخلروج من الربنامج أستنفذتعدداحملاوالتلقد  "); 

this.Close(); 

            } 

 

       } 

لغاء الأمر( button2للـClickيف حدث الـ -  -نكتب الكود ابلشلك التايل :)اإ
privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

this.Close(); 

            } 

ىل الـ - )عودة( نكتب  button1للـClickيف حدث الـلكتابة الأكواد الربجمية ..  Form2عُد اإ

 -الكود ابلشلك :
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

Form1 f1 = newForm1(); 

            f1.Show(); 

this.Hide(); 

        } 
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 -نكتب الكود ابلشلك التايل : button2للـClickيف حدث الـ -
privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            System.Environment.Exit(0); 

        } 

نقر موافق .. يمت  - مس املس تخدم ولكمة املرور بشلك حصيح مث اإ مق بتنفيذ الربانمج .. أأدخل اإ

مس املس تخدم أأو لكمة املرور بشلك  Form2ادلخول للـ .. نفذ الربانمج مرة أأخرى وأأدخل اإ

 مرات ولحظ ماذا حيدث ... 3خاطئ بأأكرث من 

 

 

 

 

 

 

نشاء تطبيقات الواهجاتاثنيًا  -  : MDIمتعددة الواثئق  : اإ

طار  أأن تعرض عدة نوافذ أأبناء داخلها وابلإماكن ترتيب النوافذ الأبناء  MDIميكن لنوافذ اإ

 الأب بأأشاكل خمتلفة ... Formـداخل ال

  نشاء انفذة متعددة الواثئق  7تطبيق ومق برتتيهبا بلك أأنواع الرتاتيب املتاحة عىل تكون  MDI: مق ابإ

 ؟ Menuالأوامر مضن قوامئ 

نشاء  - مس  Projectمق ابإ  ..  Form1.. تظهر الـ P7جديد ابإ

ضبط اخلاصية  من النوع احلاوي )الأب(  Form1جلعل الـ Trueابلقمية  IsMdiContainerاإ

 ابلشلك : Form1لحظ تغري لون الـ

 

 

 

 

 

ضافة أأداة  - ىل الـ MenuStripمق ابإ من صندوق الأدوات يظهر رشيط قوامئ أأعىل  Form1اإ

كتب  Type Here.. لإضافة بنود رئيس ية )قوامئ( يف مربع النص "  Form1الـ  File" اإ

 وجبانبه أأيضًا من أأجل القامئة التالية ... File" أأسفل الـ Type Here" لحظ ظهور مربع
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مس  Fileأأضف بند جديد يف القامئة  -  ... Fileأأسفل الـ Type Hereيف مربع النص  Newابإ

مس  Fileالقامئة  مضن - نشاء بند جديد ابإ لهيا بنود فرعية أأربعة اكلتايل : Arrangeمق ابإ  وأأضف اإ

Icon - Cascade–TileHorizental - TileVertical 

 

 

 

 

 

 

مس  Formأأضف  - ىل املرشوع ابإ  >Add WindowsFormـــ Projectمن Form2جديد اإ

ىل الـ - كتب الكود ابلشلك  Form1للـLoadيف حدث الـ لكتابة الأكواد الربجمية ... Form1عُد اإ اإ

: 
privatevoid Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

this.WindowState = FormWindowState.Maximized; 

        } 

نقر نقرًا مزدوجًا عىل البند  -  واكتب الكود ابلشلك : Newاإ
privatevoid newToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

Form2 f = newForm2(); 

            f.MdiParent = this; 

            f.Text = "Child" + MdiChildren.Length.ToString(); 

            f.Show(); 

        } 

احلاوي )الأب( .. أأما اخلاصية  Formحتدد من هو الـ MdiParent// اخلاصية 

LengthللـMdiChildren تعيد عدد الـForm  الأبناء فتظهر تسمية الامنذج الأبناء

Child1,Child2  وهكذا .. مق بتنفيذ الربانمج وأأنقر أأكرث من مرة عىل البندNew  مع لك نقرة

بن ..Formينشأأ   اإ

 

 

 

 

 

نقر عىل البند الفرعي  - ىل زمن التصممي والربجمة .. اإ  Arrangeاملتفرع من البند  Iconعُد اإ

 وأأكتب الكود ابلشلك :
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privatevoid iconToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            LayoutMdi(MdiLayout.ArrangeIcons);        } 

حبيث تعرض هذه الأبناء MDI: ترتيب لك أأيقوانت الـ ArrangeIconsوتعين القمية 

 . MDIالأيقوانت عند تصغري انفذة الـ

نقر نقرًا مزدوجًا عىل البند الفرعي  - واكتب الكود  Arrangeاملتفرع من البند  Cascadeاإ

 ابلشلك :
privatevoid cascadeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            LayoutMdi(MdiLayout.Cascade); 

        } 

عتبارًا من الزاوية الأبناء MDI: ترتيب لك نوافذ الـ Cascadeوتعين القمية  بشلك متتايل اإ

 ملنطقة الزبون .اليسارية العليا 

نقر نقرًا مزدوجًا عىل البند الفرعي  - واكتب  Arrangeاملتفرع من البند  TileHorizentalاإ

 الكود ابلشلك :
privatevoid tileHorizentalToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            LayoutMdi(MdiLayout.TileHorizontal); 

      } 

الأبناء حبيث تتجاور أأفقيًا وتغطي  MDI: ترتيب لك نوافذ الـ TileHorizentalوتعين القمية 

 لك منطقة الزبون ول تتداخل فامي بيهنا .

نقر نقرًا مزدوجًا عىل البند الفرعي  - واكتب الكود  Arrangeاملتفرع من البند  TileVerticalاإ

 ابلشلك :
privatevoid tileVerticalToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            LayoutMdi(MdiLayout.TileVertical); 

        } 
الأبناء حبيث تتجاور معوداًي وتغطي لك  MDI: ترتيب لك نوافذ الـ TileVerticalوتعين القمية 

 منطقة الزبون ول تتداخل فامي بيهنا .

 Arrange.. مق برتتيهبا من البند  Newنوافذ أأبناء ابلنقر عىل البند  4مق بتنفيذ الربانمج .. أأنشأأ  -

س متتع .  وجرب خمتلف أأشاكل الرتاتيب املتفرعة منه ... اإ

نشاء الـ -  : Formعىل شلك مربعات حوار مع تعدد الـ Formاثلثًا : اإ

  برانمج جيعل الـمصم :  8تطبيقForm  رسال النص من مربع نص عىل شلك مربع حوار حبيث يمت اإ

ىل مربع نص يف الـ Form2يف الـ  ؟ Okمبجرد النقر عىل الزر  Form1اإ

نشاء  - مس  Projectمق ابإ  ... Form1.. تظهر انفذة الـ P8جديد ابإ

ضافة  - مس  Formمق ابإ آخر ابإ  .. Add WindowsForm>ـــ Projectمن القامئة  Form2أ

ضافة الأد - ىل مق ابإ  : Form2وات التالية اإ

... مث أأضف أأسفل من  "اخلاص بكابلقمية " أأدخل النص  Textوأأجعل خاصية الـ Labelأأداة  

 button1للـTextواضبط اخلاصية  Buttonأأزرار  2مث أأضف  .. textBoxأأداة   label1الـ

 " ...Cancel ابلقمية " button2للـTextوأأضبط اخلاصية   Ok "ابلقمية "
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ضبط اخلصائص التالية كام يف اجلدول : Form2يظهر الـليك  -  عىل شلك مربعات احلوار  اإ

 القمية اخلاصية

FormBorderStyle FixedDialog 

ControlBox False 

ShowInTaskbar False 

 يظهر ابلشلك : Form2بعد ضبط اخلصائص السابقة للـ

 

 

 

 

 

ضبط اخلاصية  -  -كام يف اجلدول : Ok&Cancelللزرين  DialogResultاإ

 DialogResultقمية اخلاصية  الأداة

button1 OK 

button1 Cancel 

 Modifiersجنعل اخلاصية  Form1>ــــ Form2ليك نضمن نقل املعلومات من بني الامنذج  -

 . Publicابلقمية  Form2املوجود يف  textBox1ملربع النص 

ىل -  -ونقوم ابلتايل : Form1الـ لعرض وقراءة املعطيات من مربع احلوار نعود اإ

ضافة أأداة زر  مس  Buttonمق ابإ  ابلقمية "أأظهر مربع احلوار" Textوأأجعل اخلاصية  button1ابإ

مس  TextBoxأأضف أأداة مربع النص  ابلقمية  ReadOnlyواجعل اخلاصية  textBox1ابإ

True يظهر بعدها الـ ..Form1 : ابلشلك 

 

 

 

 

 

 

آن ابلربجمة يف الـ - نقر ابلزر الأمين واخرت  Form1س نقوم ال ... يف قسم  View Codeاإ

 يظهر الكود ابلشلك : Form2من الـ Objectالترصحيات ننشئ 
publicpartialclassForm1 : Form 

    { 

Form2 f = newForm2(); 

 نكتب الكود ابلشلك : button1للـClickيف احلدث  -
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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if (f.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

                textBox1.Text = f.textBox1.Text; 

        } 
من نوع من نوع مربعات احلوار وتعيد قمية  Formتتعامل مع الـ ShowDialog// الطريقة 

DialogResult  تدل عىل الزر اذلي مت النقر عليهOk  أأوCancel . 

ىل الـ - من لوحة املفاتيح حبيث عند الضغط  Ok&Cancel.. للتحمك ابلزرين  Form2ننتقل اإ

وذكل  Cancelينفذ الزر  ESCوعند الضغط عىل املفتاح  Okينفذ الزر  Enterعىل املفتاح 

 نكتب الكود ابلشلك : Form2للـLoadالرتكزي .. يف احلدث  Form2عندما ميتكل الـ
privatevoid Form2_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

this.AcceptButton = button1; 

this.CancelButton = button2; 

        } 

نقر عىل الزر "أأظهر مربع احلوار" تظهر  - كتب نصًا داخل مربع  Form2مق بتنفيذ الربانمج .. اإ .. اإ

ضغط الزر " #Hello in C مثاًل "النص  ضغط املفتاح  Okمث اإ  ..  Enterأأو اإ

رسال ىل مربع النص املوجود يف الـForm2من الـالنص  لحظ اإ  ...  Form1اإ

 ... اس متتع  ESCأأو املفتاح  Cancelكرر العملية أأكرث من مرة ... جرب الزر 

 

 

 

 

 

 

نشاء المنوذج اململوك  -  Owned Formرابعًا : اإ

 Formأأخرى حبيث عند تصغري الـ Formيمت التحمك هبا من  Formالمنوذج اململوك عبارة عن 

ن الـ نه يعود معه Formاملاكل عىل رشيط املهام فاإ عادته فاإ  اململوك يمت تصغريه تلقائيًا معه وعند اإ

  مصم برانمج لـ 9تطبيق :Form مملوك لـForm آخر ... ؟  أ

نشاء  - مس  Projectمق ابإ  Form1.. تظهر انفذة الـ P9جديد ابإ

ض - مس  Formافة مق ابإ آخر ابإ  …Add Windows Form>ـــ Projectمن القامئة  Form2أ

مس  Buttonأأضف أأداة زر  Form1يف الـ - هل ابلقمية :  Textوأأجعل اخلاصية  button1ابإ

 "أأظهر المنوذج اململوك" .

مس  Labelأأضف أأداة  Form2يف الـ -  ابلقمية : Textوأأجعل اخلاصية  label1ابإ

 " ."المنوذج اململوك 

ىل انفذة الـ -  .. يف قسم الترصحيات مق بكتابة الكود ابلشلك : Form1يف الـ Codeس ننتقل الآن اإ
publicpartialclassForm1 : Form  

    { 

Form2 f = newForm2(); 

 نكتب الكود ابلشلك : button1للـClickيف احلدث  -
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            f.Show(); 

this.AddOwnedForm(f); 

    } 

 Formاملوجود يف البارامرت للطريقة مملوك للـ Formجتعل الـ AddOwnedForm// الطريقة 

 احلايل .

نقر عىل الزر "أأظهر المنوذج اململوك" تظهر الـ - .. مق بتصغري  Form2مق بتنفيذ الربانمج .. اإ

عادة الـ Form2صغري الـعىل رشيط املهام لحظ ت Form1الـ ىل وضعه  Form1معه .. مق ابإ اإ

 معه ... Form2السابق عىل الشاشة لحظ عودة الـ

 

 

 

 

 

 

نشاء مناذج تبقى دامئًا يف املقدمة : -  رابعًا : اإ

هل  TopMostيف زمن التنفيذ فوق ابيق الامنذج بضبط اخلاصية  Formميكنك أأن جتعل الـ

( يف زمن التنفيذ Formsترتيب تتايل مناذجك )الـ.. كام نس تطيع أأن نغري  Trueابلقمية 

س تخدام الطريقتني  ىل الأمام( ,  BringToFrontابإ حضار اإ ىل  SentToBack)اإ رسال اإ )اإ

 اخللف (

  مصم برانجمًا لـ 9تطبيق :Form يبقى دامئًا يف املقدمة ابلنس بة للـForms  حضار وابلإماكن اإ

ىل الأمام  Formالـ ىل اخللف ؟اإ رساهل اإ  أأو اإ

نشاء  -  Form1جديد .. تظهر انفذة الـ Projectمق ابإ

ضافة  - مس  Formمق ابإ  ..Add Windows Form>ـــ Projectمن القامئة  Form2جديد ابإ

ىل الـ - مس  Buttonوأأضف أأداة زر  Form1عُد اإ هل ابلقمية  Textوأأضبط اخلاصية  button1ابإ

 يف املقدمة" ."

ىل الـ - ليه  Form2عُد اإ مس  Buttonأأداة زر  2وأأضف اإ وأأضبط اخلاصية  button1الأول ابإ

Text  مس ىل الأمام" والثاين ابإ حضار اإ هل ابلقمية  Textوأأضبط اخلاصية  button2هل ابلقمية "اإ

ىل اخللف" . رسال اإ  "اإ

ىل انفذة الـ - كتب الكود ابلشلك : Form1للـCodeس ننتقل اإ  .. يف قسم الترصحيات اإ
publicpartialclassForm1 : Form 

    { 

Form2 f = newForm2(); 

 )يف املقدمة( نكتب الكود ابلشلك : button1للـClickيف احلدث  -
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            f.TopMost = true; 

            f.Show(); 

        } 
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ىل انفذة الـ -  نكتب الكود ابلشلك : button1للـClick.. يف احلدث  Form2للـCodeننتقل اإ
privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

this.BringToFront(); 

         } 

 نكتب الكود ابلشلك : button1للـClickيف احلدث  -
privatevoid button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

this.SendToBack(); 

        } 

نقر عىل الزر "يف املقدمة" .. لحظ ظهور الـ - نقر  form2مق بتنفيذ الربانمج .. اإ يف املقدمة .. اإ

ىل اخللف" .. لحظ نقل الـ رسال اإ س متتع  Form1خلف الـ Form2عىل الزر "اإ  ... اإ

 

 

 

 

 

 

 

احلايل ميكن كتابهتا داخل الكود مبارشة بدون  Form// مالحظة : ابلنس بة خلصائص وطرق الـ

 احلايل .. Form... الربانمج يفهم تلقائيًا أأّن هذه اخلاصية أأو الطريقة تتبع الـ thisكتابة لكمة 

نشاء   Form1للـLoad.. يف احلدث  Form1جديد .. تظهر انفذة الـ Projectمثاًل : مق ابإ

كتب الكود ابلشلك :  اإ
privatevoid Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            CenterToScreen(); 

        } 

يف وسط الشاشة .. لحظ كتابة الطريقة  Formمق بتنفيذ الربانمج .. تظهر الـ -

CenterToScreen  بدون كتابة لكمةthis  قبلها .. مبارشًة يفهم املرتمج أأّن هذه الطريقة تتبع

 احلايل . Formالـ
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 متارين غري حملوةل : -

لهيا أأدوات مبجرد تكبري جحم الـواحد Formمصم برانجمًا لـ -1 يمت تكبري جحم  Formمضاف اإ

يمت تصغري جحم الأدوات املوجودة  Formوعند تصغري جحم الـ الأدوات املوجودة بداخهل

 بداخهل .

ليه أأدوات  Formمصم برانجمًا لـ -2 متنوعة ... مبجرد النقر عىل الزر  Controlsواحد مضاف اإ

 ListBoxأأداة داخل  للأدوات( Name)خاصية  يمت عرض أأسامء الأدوات املضافة اكمةل

ضافهتا .  حسب ترتيب اإ

ىل الميني لك  Formمصم برانجمًا لـ -3 واحد تتحرك عىل الشاشة بشلك مس متر من اليسار اإ

ىل هناية ميني الشاشة تظهر مرة أأخرى من بداية يسار 111 ميل اثنية .. وعند وصولها اإ

 املتحرك( . Formالشاشة ) لنطلق عىل الربانمج الـ

يتحرك مثل  Formللـ جيعل النص املوجود يف رشيط العنوان Form1لـمصم برانجمًا  -4

 الرشيط الإخباري .

 Form3 >ـــForm2 >ــForm1ومق ابلتنقل بني Formsمناذج 3حيتوي عىل مصم برانجمًا  -5

ايابً   . buttonعن طريق النقر عىل أأزرار  ذهااًب واإ
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 السادس الفصل                            

 Formتطبيقات متنوعة عىل الـ

Multiple Application on The Forms 
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 توجد تطبيقات أأخرى كثرية ومتعددة عىل الـForm  سنس تعرض أأمه هذه العمليات  الفصل.. يف هذا

 ها مع الرشح ...وسيمت تصممي برامج توحض 

ضافة الأدوات عىل الـ - زالهتا منه برجميًا :  Formأأوًل : اإ  واإ

ضافة أأداة من الـ ىل الـ Toolboxتعلمنا سابقًا كيف يمت اإ يدواًي يف زمن التصممي )ابلنقر  Formاإ

فالهتا عىل الـ زاةل الأدFormاملزدوج عىل الأداة أأو بسحب الأداة واإ اة من (  وكذكل كيف يمت اإ

ضافة  ( ...Delete)ابلتحديد عىل الأداة مث الضغط عىل املفتاح  Formسطح الـ لكن كيف يمت اإ

ىل الـ ضافة أأي أأداة أأو حذفها برجميًا  بعد تنفيذ الربانمج Formأأداة اإ )يف زمن التنفيذ( ويعين اإ

ويمت ضبط اخلصائص أأو غريها من الأدوات  TextBoxأأو  Labelأأو  Buttonسواء اكنت 

س تخدام الطريقتني أأيضًا برجميًا   ..  Controlsمن اجملموعة  Add , Removeويمت ذكل ابإ

  ضافة أأداة مربع ا 11تطبيق زالهتا برجميًا ؟ TextBoxلنص : يف هذا املثال سيمت اإ  أأو اإ

ضافة  - مس  Projectمق ابإ ضافة زري  Form.. تظهر الـ P10جديد ابإ ضبط  Buttonمق ابإ واإ

 -اخلصائص هلام كام يف اجلدول :

 Textاخلاصية  Nameاخلاصية  الأداة

button1 btnadd ضافة مربع نص  اإ

Button2 btnremove زاةل مربع النص  اإ

 نكتب الكود ابلشلك : Codeأأعىل شاشة الـيف قسم الترصحيات  -
public partial class Form1 : Form 

    { 

        TextBox t = new TextBox(); 

نشاء  // مس  Objectمقنا هنا ابإ  ... TextBoxمن العائةل  tابإ

 نكتب الكود ابلشلك :  btnaddللـ Clickيف احلدث  -
private void btnadd_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            t.Size = new Size(200,200); 

            t.Location = new Point(30, 40); 

            t.Font = new Font("Arial", 20f); 

            t.BackColor = Color.Yellow; 

            t.ForeColor = Color.Red; 

            this.Controls.Add(t); 

        } 

يف السطر الأول ضبطنا جحم مربع النص  .. يف السطر الثاين حددان موقع مربع النص عىل  //

.. يف السطر الثالث حدان نوع وجحم النص يف مربع النص .. يف السطر الرابع حددان  Formالـ

لون خلفية مربع النص .. يف السطر اخلامس حددان لون اخلط يف مربع النص .. يف السطر 

ىل الـ  احلايل . Formالأخري أأضفنا مربع النص اإ

 نكتب الكود ابلشلك : btnremoveللـ  Clickدث يف احل -
private void btnremove_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            this.Controls.Remove(t); 

       }  

زاةل مربع النص من عىل الـ // س تخدام الطريقة  Formمقنا ابإ  ... Removeابإ



 

57 
 

كتب  - نشاء مربع النص .. اإ ضافة مربع نص" .. لحظ اإ نقر الزر "اإ فيه النص مق بتنفيذ الربانمج .. اإ

زالته ...#Hello in Cالتايل " زاةل مربع النص".. لحظ اإ  كام يف الصورة".. مق ابلنقر عىل الزر "اإ

 

 

 

 

 

 

 

ىل الإجرائيات : Formاثنيًا : مترير الـ -  اإ

ىل الإجرائيات )ادلوال(  بلك سهوةل مثلها مثل أأي  Formمن الـ Objectميكنك مترير أأي  اإ

آخر ... Parameterأأداة أأخرى أأو أأي نوع   أ

  مصم برانجمًا يوحض كيفية مترير الـ11تطبيق :Form ىل الإجرائيات ؟  اإ

نشاء  - مس  جديد Projectمق ابإ ضافة زر  Form1.. تظهر الـ P11ابإ ضبط  Button.. مق ابإ مث اإ

 .خلفية المنوذج" ..لون هل ابلقمية "تغيري  Textخاصية الـ

مس  - نشاء طريقة أأو داةل ابإ واكتب يف انفذة  Formذات ابرامرت من نوع  ColorMyFormمق ابإ

 -ابلاكمل كام يف الشلك التايل : الش يفرة التالية Codeالـ
private void ColorMyForm(Form MyForm) { 

            MyForm.BackColor = Color.Red; 

                 } 

كتب الكود ابلشلك : button1للـ  Clickيف احلدث  -  اإ
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            ColorMyForm(this); 

        } 

ىل الطريقة  Formمقنا بمترير الـ //  ... ColorMyFormاحلايل كبارامرت اإ

نقر عىل الزر "تغيري لون خلفية المنوذج" .. لحظ تغري لون خلفي - ة مق بتنفيذ الربانمج .. اإ

 كام يف الصورة : ... ColorMyFormاحلايل كام يف الإجرائية  Formالـ
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 : Formاثلثًا : الرمس عىل الـ -

بسبب مشالكت تظهر لعدم قدميًا اكن الرمس ابحلاسوب بواسطة أأكواد برجمية ابلصعوبة مباكن 

واهجت هذه املشلكة من خالل تقدمي  Microsoft, لكن رشكة تناسق عتاد وبرجميات الرسوم

وبني الربامج اليت تس تخدمه , العرض  Hardwareبني عتاد  abstractionطبقة من التجريد 

 يدعى واهجة الأهجزة الرسومية Windows APIاكنت هذه الطبقة جزءًا من 

 (Graphic Device Interface)GDI . 

ىل م GDIبوجود   ا يدعى بس ياق اجلهاز س يقوم الربانمج برمس الرسوميات اإ

(Device Context ىل بطاقة العرض . يقوم نظام التشغيل بعدها ( بدًل من الكتابة مبارشة اإ

ىل بطاقة الفيديو أأو الطابعة  وبذكل يسمح ملربجمي بأأخذ هذا الرمس من س ياق اجلهاز وحيوهل اإ

 التطبيقات ابلرتكزي عىل منطق أأعامهلم وليس عىل برامج تشغيل العتاد .

س تخدام ي  نشاء مصادر نظام تشغيل حمددة اكلأقالم  GDIشمل اإ مث  Brushوالفرشاة  Penاإ

س تخداهما لرمس الأشاكل والنصوص , حيتفظ نظام التشغيل مبقابض  عىل هذه  handleاإ

س تخدام  نه ميتكل عددًا حمدودًا من املقابض وابلتايل عندما تنهتيي من اإ املصادر ولسوء احلظ فاإ

ن علي ن نظام التشغيل سيستنفذ املقابض .هذه املصادر فاإ ل فاإ  ك أأن تتذكر أأن حتررها واإ

صعبًا ولكن الطبقة الإضافية من التجريد قد تس ببت ببعض البط ,  GDIمل يكن التعامل مع 

نشاء  Microsoftولهذا السبب قامت  من أأجل مطوري الألعاب ,  DirectXيف هناية الأمر ابإ

ىل العتاد كام املس تخدم اليت تؤمن  هو مجموعة من واهجات DirectXحيث أأن  الوصول الرسيع اإ

( اذلي توفره الألعاب هذه الأايم أأما ابلنس بة 3D renderingأأنه يدمع التشكيل ثاليث الأبعاد )

ن  Windowsلبايق تطبيقات   يعمل بشلك جيد . GDIفاإ

وبوجودها ميكنك  +GDIتدعى  GDI( من managedنسخة مدارة ) NET.تتضمن بيئة 

س تخدام اكئن من الصنف  جناز رسوماتك ابإ  سطح رمس Graphics. ميثل اكئن  Graphicsاإ

كأن يكون منوذجًا أأو مستند طابعة وهو يتضمن الكثري من املناجه من أأجل رمس الأشاكل 

 واخلطوط والنصوص وعرض الصور .

عادة رمس المنوذج , واذلي ي  Formللـ Paintيمت وضع ش يفرة الرمس عادة مضن احلدث  عين اإ

اذلي يتضمن اكئن من  PaintEventArgsوس يطًا من النوع  Paintيتلقى احلدث 

Graphics من أأجل الـForm  س تخدام اكئن اذلي قام بقدح احلدث . ميكنك بعدها ابإ

Graphics . هذا لإجناز أأية أأعامل رمس رضورية يف التطبيق 

 : Formعىل الـ رمس نص  -

س تخداهما بتقدمي  DrawStringالطريقة  Graphicsميتكل الاكئن  من أأجل رمس نص يمت اإ

ابرامرتات اكئنات متثل النص املراد رمسه  4وتس تقبل هذه الطريقة سلسةل حمرفية لعرضها ...

 . Formواخلط ولون الفرشاة وموقع الرمس عىل الـ
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  مسك عىل الـ 12تطبيق  ؟ Form: مصم برانجمًا يقوم برمس اإ

نشاء  - مس  Projectمق ابإ  ... Form1.. تظهر الـ  P12جديد ابإ

كتب الكود ابلشلك التايل :  Form1للـ Paintيف احلدث  -  اإ
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

        { 

            Graphics g=e.Graphics; 

            string text="Mahmud"; 

            Font font=new Font("Arial",20f); 

            Brush brush=Brushes.Blue; 

            Point point = new Point(50, 100); 

            g.DrawString(text, font, brush, point); 

 

        } 
.. يف السطر الثاين مقنا بتخزين النص  Graphicsمن الصنف  Objectيف السطر الأول أأنشئنا  //

.. يف السطر الثالث حددان نوع وجحم خط النص .. يف  Stringاملراد رمسه داخل متغري من نوع 

 Formالسطر الرابع حددان لون فرشاة الرمس .. يف السطر اخلامس حددان موقع الرمس عىل الـ

 كام يف الصورة : Formعىل الـ  Mahmudمق بتنفيذ الربانمج .. لحظ رمس النص  -

 

 

 

 

 

 

 : Formرمس خطوط مس تقمية عىل الـ  -

س تخدام الطريقة  Formميكن رمس خط مس تقمي عىل الـ اليت تتبع الاكئن  DrowLineابإ

Graphics  ابرامرتات اكئنات متثل قمل الرمس 3وتس تقبل هذه الطريقةPen  و موقع بداية

 الرمس وهنايته .

  خطوط مس تقمية عىل الـ 11 : مصم برانجمًا لرمس 13تطبيقForm بلون قرمزي وبطول متايد؟ 

نشاء  -  ...  Form1جديد .. تظهر الـ Projectمق ابإ

 مق بكتابة الكود ابلشلك التايل : Form1للـ  Paintيف احلدث  -
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

        { 

            Graphics g = e.Graphics; 

            Pen pen = Pens.Crimson; 

            Point start = new Point(20, 50); 

            Point stop = new Point(20, 100); 

            for (int i = 0; i < 10; i++) 

            { 

                start.X += 20; 

                stop.X += 20; 

                stop.Y += 20; 

                g.DrawLine(pen, start, stop); 

           } 

                } 



 

61 
 

.. يف السطر الثاين حددان لون  Graphicsمن الصنف  Objectيف السطر الأول عرفنا  //

بداية الرمس لأول خط .. يف السطر الرابع حددان  القمل قرمزي .. يف السطر الثالث حددان نقطة

خطوط حبيث يبعد لك خط عن الآخر 11لرمس  Forنقطة هناية الرمس لأول خط .. حلقة 

 نقطة أأعىل وأأسفل ...21نقطة ويزيد لك طول خط عن الآخر 21

 خطوط مس تقمية بشلك رائع كام يف الصورة :11مق بتنفيذ الربانمج ... لحظ رمس  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: Formعىل الـ  ...( -مس تطيل  –هندس ية ) دائرة ال شاكل الأ رمس  -

 رمس الأشاكل البيضاوية : -

من أأجل رمس الأشاكل البيضاوية وليك تمتكن  FillEllipseالطريقة  Graphicsيقدم الصنف 

س تخدام  عليك تقدمي مس تطيل للمنطقة احمليطة ابلشلك البيضاوي ويقوم  FillEllipseمن اإ

ذا تصادف  Graphicsاكئن  جناز الرمس الفعيل فاإ أأن اكن املس تطيل احمليطي اذلي قدمته هو ابإ

ن الشلك البيضاوي س يكون دائرة .  \مربع متامًا فاإ

  س تخدام اللون خش يب عىل الـ14تطبيق  ؟ Form: مصم برانجمًا لرمس دائرة ابلفرشاة وابإ

نشاء  - مس  Projectمق ابإ  ... Form1.. تظهر الـP14جديد ابإ

 مق بكتابة الكود ابلشلك التايل : Form1للـ Paintيف احلدث  -
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

        { 

            Graphics g = e.Graphics; 

            SolidBrush azurbrush = new SolidBrush(Color.BurlyWood); 

            Rectangle circlebound = new Rectangle(10, 10, 100, 100); 

            g.FillEllipse(azurbrush, circlebound); 

        } 

.. يف السطر الثاين حددان لون فرشاة  Graphicsمن الصنف  Objectيف السطر الأول أأنشئنا  //

 رمس الشلك .. يف السطر الثالث حددان أأبعاد املس تطيل اذلي سرتمس ادلائرة مضن حدوده .

 مق بتنفيذ الربانمج .. لحظ رمس ادلائرة كام يف الصورة : -
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 رمس الأشاكل الرابعية : -

لهندس ية ذات أأربعة لرمس الأشاكل ا FillRectangleالطريقة  Graphicsيقدم الصنف 

أأضالع مثل املربع واملس تطيل ... حبيث تقوم مبلأ املنطقة املس تطيةل املوجودة مضن مس تطيل 

ىل اكئن ميثل   لون فرشاة الرمس ...حدودي معطى كبارامرت اثين للطريقة ابلإضافة اإ

  مصم برانجمًا لرمس مس تطيل عىل الـ15تطبيق :Form  فاحت ؟  أأزرقبلون 

نشاء  - مس  Projectمق ابإ  ...  Form1.. تظهر الـ P15جديد ابإ

 نكتب الكود ابلشلك التايل : Form1للـ  Paintيف احلدث  -
private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e) 

 

        { 

            Graphics g=e.Graphics; 

            SolidBrush beigebrush = new SolidBrush(Color.CadetBlue); 

            Rectangle rectbound = new Rectangle(10, 90, 50, 100); 

            g.FillRectangle(beigebrush, rectbound); 

        } 

.. يف السطر الثاين حددان لون فرشاة  Graphicsمن الصنف  Objectيف السطر الأول أأنشئنا  //

 رمس الشلك .. يف السطر الثالث حددان أأبعاد املس تطيل ...

 مق بتنفيذ الربانمج .. لحظ رمس مس تطيل كام يف الصورة : -

 

 

 

 

 

 

 

 تفريغ املصادر : 

مصادر نظام تشغيل غري مدارة  Penوالأقالم  Brushاكئنات الرسوميات اكلفرشاة تتضمن 

unmanaged  لن يعرف جامع نفاايت.NET  كيف حيررها , يمت عادة حتقيق الواهجةIDispose 

ىل أأن يمت حتريرها بشلك رصحي .  من قبل الأصناف اليت تتضمن مصادر غري مدارة وحتتاج اإ

اذلي يس تخدمه حتقيق الأصناف لتحرير املصادر غري  Disposeحيث الواهجة ترصح عن الطريقة 

ابلنس بة للربانجمني  Paint. يقوم السطرين التاليني من معاجل  Pen  ,Brushاملدارة مكقابض 

س تدعاء   عىل الفرشاتني وذكل هبدف تفريغ املصادر : Disposeالطريقة الأخريين ابإ
azurebrush.Dispose(); 

beigebrush.Dispose(); 

س تدعائه للطريقة  Paintقد يبدو أأن معاجل احلدث  ,  Disposeالسابق ينجز العمل بشلك جيد ابإ

س تثناء مما يعين اخلروج من الطريقة  لقاء اإ ماكنية أأن يمت اإ  Form1_Paintلكن مازالت هناك اإ

س تدعاء  ن الربانمج س يعاين من ترسب  Disposeبطريقة غري متوقعة قبل اإ ذا حدث هذا فاإ . فاإ
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مت تضمن أأن ي طريقة لتعريف كتةل من الش يفرة #Cاملصادر . وللحامية من ترسب املصادر تقدم 

س تدعاء الطريقة   . Disposeاإ

نشاء قسم محمي من الش يفرة يف ماكن توضع املصادر , وعند اخلروج من هذه  usingتقوم الكتةل  ابإ

س تدعاء الطريقة  نشاؤها يف أأعىل الش يفرة  Disposeالكتةل سيمت اإ أأوتوماتيكيًا عىل الاكئنات اليت مت اإ

 اكلتايل :

using( SolidBrush beigebrush = new SolidBrush(Color.CadetBlue);) 

 

 

 متارين غري حملوةل : -

 مبجرد النقر عىل الزر كام يف الواهجة التالية : Formمصم برانجمًا يقوم ابلرمس عىل الـ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشاء  -2 قالع الـ buttonزر مصم برانجمًا يقوم ابإ وعند النقر عىل زر  Formبرجميًا عند اإ

 " ؟#Hello in Cتظهر رساةل " buttonالـ

ىل الإجرائيات داخل  Form2حبيث يمت مترير الـ Forms 2مصم برانجمًا يوجد به  -3 اإ

س تدعاء  Form2حبيث يقوم بتغيري لون خلفية الـ Form1الـ داخل هذه الإجرائية ويمت اإ

 ؟ Form1موجود عىل الـ buttonالإجرائية عند النقر عىل زر 

 حبيث يظهر بشلك دائري ؟ buttonكيف ميكن رمس زر الـ -4

مصم برانجمًا حلساب مساحة وجحم الأشاكل الهندس ية مع رمسها وفق الأبعاد املدخةل حسب  -5

 لك شلك هنديس حبيث يشمل خمتلف الأشاكل الهندس ية الشائعة الإس تخدام : 

خل .  مربع , مس تطيل , مثلث , متوازي أأضالع , دائرة , قطع انقص , ... اإ
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 السابع الفصل                            

 التعامل مع صندوق الرسائل

Working With MessageBox 
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 دارة الربامج وخترب املس ت خدم مبعلومات عن للرسائل أأمهية كبرية يف الربجمة بأأنواعها فهيي تساعد عىل اإ

العمليات فيه وتعترب واهجة احلوار الأكرث ش يوعًا واليت يس تخدهما الربانمج للتحمك  النظام وعن حاةل

بعدة أأشاكل وأأنواع ... ويمت عرضها داخل  NET.بأأفعال املس تخدم وتوجهيه وتأأيت يف مكتبات 

منا يعترب  #VCويه ل تعترب أأداة يف  MessageBoxصندوق يسمى صندوق الرسائل   Classواإ

كام سيمت رشهحا  MessageBoxواليت تس تخدم لعرض الـ Showأأمهها الطريقة  فقط طرق3 ميتكل 

ميكن عرض الرسائل يف أأي حدث من الأحداث ولأي أأداة من الأدوات ويف أأي وقت كام ...لحقًا 

عداد الرسائل يف زمن الربجمة ...من أأوقات تشغيل الربانمج يف زمن التنفيذ   ويمت اإ

  ميتكل الصنفMessageBox قة الطريShow  واليت تس تخدم لعرض الرسائل وتظهر الطريقة

Show  آخر فاصةل  شلك تقريبًا وحتتوي عىل عدة ابرامرتات21مبا يقارب  ,يفصل بني لك ابرامرت وأ

 هذه البارامرتات اكلتايل : ميكن رشح أأمه

 

1- string text  " " وميثل نص الرساةل ويكتب حمتوى الرساةل داخل عالميت تنصيص مزدوجة :

 . MessageBoxويظهر حمتوى الرساةل يف وسط صندوق الرساةل 

 

2- string caption  " " وميثل عنوان الرساةل ويكتب أأيضًا داخل عالميت تنصيص مزدوجة :

 الأعىل .عنوان صندوق الرساةل يف ويظهر عنوان الرساةل يف رشيط 

 

 

3- MessageBoxButtons buttons  وميثل أأزرار الرساةل اليت تظهر يف صندوق الرسائل :

 أأسفل نص الرساةل وتوجد عدة أأنواع من الأزرار اكلتايل :

- AbortRetryIgnore  أأزرار يف الرساةل ويه  3: وتظهرAbort (هجاض الأمر  Retry( , اإ

عادة احملاوةل)  ( .جتاهل) Ignore( , اإ

- OK   يظهر زر واحد فقط هو :OK . )موافق( 

- OKCancel  يظهر زرين هام :OK  , )موافق(Cancel . )لغاء الأمر  )اإ

- RetryCancel  يظهر زرين هام :Retry (عادة احملاوةل لغاء الأمر( . Cancel( , اإ  )اإ

- YesNo  يظهر زرين هام :Yes  , )نعم(No . )ل( 

- YesNoCancel  أأزرار يه  3: تظهرYes )نعم( ,No   , )ل(Cancel . )لغاء الأمر  )اإ

 

4- MessageBoxIcon icon  ومتثل أأيقونة الرساةل وتعترب شلك أأيقونة الرساةل دال عىل نوعها :

 وتظهر الأيقونة جبانب نص الرساةل وتوجد الأيقونة عىل عدة أأشاكل اكلتايل :

- Asterisk :  أأيقونة تعرض حرفi  زرقاء اللون .مضن دائرة 
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- Error :  أأيقونة تعرض حرفx . ابللون الأبيض يف دائرة محراء اللون 

- Exclamation :  شارة تعجب مضن مثلث أأصفر اللون .أأيقونة  تعرض اإ

- Hand :  أأيقونة تعرض حرفx . ابللون الأبيض يف دائرة محراء اللون 

- Information :  أأيقونة تعرض حرفi . مضن دائرة زرقاء اللون 

- None : . بدون أأية أأيقونة 

- Question : . س تفهام يف دائرة شارة اإ  أأيقونة تعرض اإ

- Stop :  أأيقونة تعرض حرفx . ابللون الأبيض يف دائرة محراء اللون 

- Warning : . شارة تعجب مضن مثلث أأصفر اللون  أأيقونة تعرض اإ

 

5- MessageBoxDefultButton defultButton  ومتثل الزر الإفرتايض اذلي يقع عليه:

 خيارات اكلتايل : 3الرتكزي حال ظهور الرساةل وتوجد 

- Button1: . جتعل الزر الأول يف مربع الرساةل الزر الإفرتايض 

- Button2 . جتعل الزر الثاين يف مربع الرساةل الزر الإفرتايض : 

- Button3 . جتعل الزر الثالث يف مربع الرساةل الزر الإفرتايض : 

 

6- MessageBoxOptions options  خيارات كام  4: ومتثل خيارات عرض الرساةل وتوجد

 ييل :

- DefaultDesktopOnly : . تعرض الرساةل عىل سطح املكتب الفّعال 

- RightAlign : . ىل الميني  تكون حماذاة النص يف مربع الرساةل اإ

- RtlReading : . ىل اليسار  حتدد أأن ترتيب قراءة النص املعروض من الميني اإ

- ServiceNotification : . شعارات اخلدمة  تظهر الرساةل عىل شلك اإ

 

  تنمتي نتيجة الطريقةShow  ىل مجموعة منط التعداد ويه تدل عىل الزر اذلي نقر  DialogResultاإ

 عليه املس تخدم وحتتوي هذا المنط عىل عدة خيارات )قمي( اكلتايل :

- Abort  يدل عىل أأن الزر اذلي نقر عليه املس تخدم هو :Abort . 

- Cancel  يدل عىل أأن الزر اذلي نقر عليه املس تخدم هو :Cancel . 

- Ignore و : يدل عىل أأن الزر اذلي نقر عليه املس تخدم هIgnore . 

- No  يدل عىل أأن الزر اذلي نقر عليه املس تخدم هو :No . 

- None . مل ينقر املس تخدم عىل أأي زر أأي أأن مربع احلوار الرشطي مس متر ابلعمل : 

- Ok  يدل عىل أأن الزر اذلي نقر عليه املس تخدم هو :Ok . 

- Retry  يدل عىل أأن الزر اذلي نقر عليه املس تخدم هو :Retry . 

- Yes  يدل عىل أأن الزر اذلي نقر عليه املس تخدم هو :Yes . 
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  مصم برانجمًا يظهر للمس تخدم رساةل تأأكيد خروج عند النقر عىل الزر 16تطبيق :X  يف رشيط

ذا مت النقر عىل الزر  Yes.. يف حال مت النقر عىل الزر  Formعنوان الـ يمت اخلروج من الربانمج أأما اإ

No غالق الـ  لتايل عدم اخلروج من الربانمج ؟واب Formل يمت اإ

مس  جديد Projectأأنشأأ  -  ... Form1.. تظهر الـ  P16ابإ

كتب الكود ابلشلك التايل : Form1للـ  FormClosing   يف احلدث -  اإ
private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

        { 

DialogResult r = MessageBox.Show(" تريد اخلروج هل  بالفعل الربنامج من  ", 

" خروج تأكيد  ", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, 

MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign); 

            

 if (r == DialogResult.No) 

                e.Cancel = true; 

            else 

                e.Cancel = false; 

        } 

 يقوم بتعطيل حدث الإغالق . ;e.cancel=Trueالسطر  //

نقر عىل الزر  - نقر الزر  Xمق بتنفيذ الربانمج .. اإ لحظ عدم  Noتظهر رساةل تأأكيد اخلروج اإ

نقر الزر  Xاخلروج من الربانمج .. أأعد النقر مرة أأخرى عىل الزر  تظهر رساةل تأأكيد اخلروج اإ

Yes . يمت اخلروج من الربانمج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ظهور أأكرث من رساةل يف برانمج واحد 

ظهار أأكرث من رساةل يف نفس الـ حبيث يمت من املرشوع  Formأأو يف نفس الـ Projectميكن اإ

س تدعاء الطريقة  ظهار رساةل وميكن أأن  MessageBoxمن الصنف  Showاإ يف لك مرة أأردان فهيا اإ

 تظهر لك رساةل بشلك خمتلف عن الأخرى من حيث أأزرار الرساةل وأأيقونة الرساةل ...

  أأس ئةل لك سؤال يظهر يف رساةل  3: مصم برانجمًا ملسابقة عوامص ادلول يتكون من 17تطبيق

ويف هناية املسابقة تظهر رساةل فهيا درجات  11ويكون اجلواب علهيا بنعم أأو ل ودرجة لك سؤال 

 درجة املتسابق ؟
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مس  Projectأأنشأأ  -  ... Form1.. تظهر الـ  P17جديد ابإ

 

كتب الكود ابلشلك التايل : Form1للـ  Loadيف احلدث  -  اإ
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int deg = 0; 

            DialogResult r1, r2, r3; 

            r1 = MessageBox.Show(" اليمن عاصمة عدن   ", " األول السؤال   ", 

MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question); 

            if (r1 == DialogResult.No) 

                deg += 10; 

  r2 = MessageBox.Show(" " ,"  املتحدة الواليات عاصمة واشنطن الثاني السؤال  ", 

MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question); 

            if (r2 == DialogResult.Yes) 

                deg += 10; 

            r3 = MessageBox.Show(" بريطانيا عاصمة باريس  ", " الثالث السؤال  ", 

MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question); 

            if (r3 == DialogResult.No) 

                deg += 10; 

           MessageBox.Show(" : هي املسابقة نتيجة  " + deg.ToString() + " /30"  

 ;("النتيجة" ,

            this.Close(); 

             

        } 

 وأأجب بنعم أأو ل مث لحظ النتيجة .. كام يف الصورة :نفذ الربانمج  -
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 الثامن الفصل

 أأحداث الفأأرة وأأحداث لوحة املفاتيح

Mouse Events & Keyboard Events 
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  تشرتك الكثري من أأدوات التحمكControls والـForm  يف أأهنا متتكل نفس أأحداث الفأأرة وأأحداث

 وهذه الأحداث تتودل من خالل أأفعال املس تخدم اليت حيدهثا عىل الفأأرة ولوحة املفاتيح .لوحة املفاتيح 

  أأدوات التحمكControls يه الأدوات اليت تضاف عىل سطح الـ :Form  أأما الأدوات الأخرى

 –,...TextBox : مربعات النصوص مثل   Controlsوأأشهر أأدوات الـ Formتضاف أأسفل الـ

خل.–, ...  ListBoxالقوامئ مثل  –, ...  Labelامللصقات مثل  –,...  Buttonالأزرار مثل   ... اإ

   أأحداث الفأأرةMouse Events : 

س تخدام الفأأرة , حركة الفأأرة يف الـ  Controlsوالـ Formنس تطيع معاجلة الاحداث املتودلة عن اإ

اذلي  Controlوكتابة الأكواد الربجمية بداخلها .. س نورد فامي ييل أأحداث الفأأرة املمكنة يف الصنف 

 يشلك الأساس للـامنذج وعنارص التحمك  اكلتايل :

- MouseCaptureChanged  مؤرش الفأأرة . لقطة: يقع عند تغري 

- MouseClick : نقرة واحدة  يقع عند النقر عىل عنرص التحمك . 

- MouseDoubleClick  ويوجد هذا احلدث : يقع عند النقر نقرًا مزدوجًا عىل عنرص الفأأرة

 فقط . Formللـ

- MouseDown  يقع عندما يضغط املس تخدم زر الفأأرة حنو الأسفل بيامن يكون مؤرش الفأأرة :

 فوق عنرص التحمك .

- MouseUp الإصبع عنه(  : يقع عندما حيرر املس تخدم الفأأرة )بعد الضغط عىل زر الفأأرة ورفع

 بيامن يكون مؤرش الفأأرة فوق عنرص التحمك .

- MouseEnter . يقع عندما يدخل مؤرش الفأأرة حدود عنرص التحمك : 

- MouseHover  :. )يقع عندما حيوم مؤرش الفأأرة عىل عنرص التحمك )أأي يقف فرتة من الزمن 

- MouseLeave . يقع عندما يغادر مؤرش الفأأرة حدود عنرص التحمك : 

- MouseMove  يتحرك مؤرش الفأأرة فوق عنرص التحمك .: يقع عندما 

 

  مصم برانجمًا توحض فيه الفرق بني أأحداث الفأأرة وكيفية حدوهثا ؟ 18تطبيق : 

مس  Projectأأنشأأ  - ضبط اخلاصية  Button.. أأضف زر  Form1.. تظهر الـ P18جديد ابإ مث اإ

Text  تظهر الـ ... "أأحداث الفأأرة"هل ابلقميةForm كام يف الصورة : 
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 نكتب الكود ابلشلك : button1للـ MouseClickيف احلدث  -
private void button1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            button1.Text = "MouseClick"; 

        } 

 Button.. لحظ تغري عنوان الـ Buttonنفذ الربانمج .. مق ابلنقر عىل زر الـ -

 

 

 

 

 

كتب الكود ابلشلك : button1للـ MouseDownيف احلدث  -  اإ
private void button1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            button1.Text = "MouseDown"; 

       } 

ضغط زر الفأأرة حنو الأسفل بدون أأن  Buttonنفذ الربانمج .. حرك مؤرش الفأأرة فوق زر الـ - مث اإ

صبعك عهنا .. لحظ تغري عنوان الـ  كام يف الصورة : Buttonترفع اإ

 

 

 

 

 

كتب الكود ابلشلك : button1للـ MouseUpيف احلدث  -  اإ
private void button1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            button1.Text = "MouseUp"; 

        } 

ضغط زر الفأأرة مث حرر الزر برفع  Buttonنفذ الربانمج .. حرك مؤرش الفأأرة فوق زر الـ - مث اإ

 كام يف الصورة : Buttonالإصبع عنه .. لحظ تغري عنوان الـ

 

 

 

 

 

كتب الكود ابلشلك : MouseEnterيف احلدث  -  اإ
  private void button1_MouseEnter(object sender, EventArgs e) 
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        { 

            button1.Text = "MouseEnter"; 

        } 
 

ىل حدود زر الـنفذ  -  Button.. لحظ تغري عنوان الـ Buttonالربانمج .. حرك مؤرش الفأأرة اإ

 

 

 

 

 

 

كتب الكود ابلشلك : button1للـ MouseHoverيف احلدث  -  اإ
        private void button1_MouseHover(object sender, EventArgs e) 

        { 

            button1.Text = "MouseHover"; 

        } 

متامًا مث توقف عن احلركة لفرتة زمنية )حيوم(  Buttonنفذ الربانمج .. حرك مؤرش الفأأرة فوق زر الـ -

 كام يف الصورة : Buttonري عنوان الـ.. لحظ تغ

 

 

 

 

 

كتب الكود ابلشلك : button1للـ MouseLeaveيف احلدث  -  اإ
private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e) 

        { 

            button1.Text = "MouseLeave"; 

       } 

مث غادر مبؤرش الفأأرة خارج حدود زر  Buttonنفذ الربانمج .. حرك مؤرش الفأأرة فوق زر الـ -

 كام يف الصورة : Button.. لحظ تغري عنوان الـ Buttonالـ

 

 

 

 

 

كتب الكود ابلشلك : button1للـ MouseMoveيف احلدث  -  اإ
private void button1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            button1.Text = "MouseMove"; 

      } 
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 بشلك مس متر وبدون توقف .. لحظ Buttonفوق زر الـنفذ الربانمج .. حرك مؤرش الفأأرة  -

 الصورة :

 

 

 

 

  الاكئنMouseEventArgs e لأحداث الفأأرة  )معاجل الأحداث( يكون ابرامرت يف الطريقة أأو املهنج

 التالية :

MouseClick  &MouseDown  &MouseUp  &MouseMove  فقط , وميتكل هذا

 ( ويه اكلتايل :.e الاكئن عدة خصائص تظهر بعد كتابة ) 

- Button . تدل عىل أأي زر من أأزرار الفأأرة قد ضغط عليه : 

- Clicks . تدل عىل عدد املرات اليت مت فهيا ضغط زر الفأأرة وحتريره : 

- Delta  تدل عىل مجموع موجب أأو سالب لعدد وحدات دورات جعةل الفأأرة , وتقدر وحدة :

 . Notch 1ادلوران مبقدار دوران جعةل الفأأرة ملسافة تعادل 

- Location  )ملوقع نقرة الفأأرة : تدل عىل قمية الإحدايث )السيين والصادي . 

- X تدل عىل الإحداثية الأفقية )حمور السينات( لنقرة الفأأرة : . 

- Y . تدل عىل الإحداثية العمودية )حمور الصادات( لنقرة الفأأرة : 

  مصم برانجمًا يقوم عند النقر عىل الـ19تطبيق :Form : مبعرفة ماييل 

 زر الفأأرة اذلي مت النقر عليه من قبل املس تخدم )الأمين أأو الأيرس أأو الأوسط( ؟ - أأ 

 عليه من قبل املس تخدم ؟موقع الإحدايث الأفقي والعمودي للماكن اذلي مت النقر  - ب

مس  Projectأأنشأأ  -  ... Form1.. تظهر الـ P19جديد ابإ

 نكتب الكود التايل : Form1للـ MouseDownيف احلدث  -
private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show(e.Button.ToString()); 

        } 

نقر ابلزر الأمين للفأأرة عىل الـمق  - نقر ابلزر Rightتظهر رساةل " Formبتنفيذ الربانمج .. اإ " .. اإ

نقر عىل جعةل الفأأرة )الزر الأوسط( تظهر رساةل Leftالأيرس للفأأرة تظهر رساةل " " .. اإ

"Middle: لحظ الصور .. " 
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 MouseDownأأو مق مبسحه .. يف نفس احلدث  Commentعطل الكود السابق بـ -

كتب الكود ابلشلك : Form1للـ  اإ
private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show(e.Location.ToString()); 

        } 

 أأو ميكن كتابة الكود ابلشلك : -
       MessageBox.Show(e.X.ToString()+ " , " + e.Y.ToString()); 
        

نقر يف أأي ماكن عىل الـ -  تظهر رساةل موقع الإحدايث كام يف الصورة : Formنفذ الربانمج .. مث اإ

 

 

  أأحداث لوحة املفاتيحKeyboard Events : 

الأفعال اليت تتودل بسبب تعامل املس تخدم مع أأي مفتاح من لوحة املفاتيح تسمى أأحداث لوحة 

والعديد من عنارص التحمك  Formsاملفاتيح , ميكن أأن تعاجل أأحداث لوحة املفاتيح يف الامنذج 

Controls : وذكل من خالل الأحداث التالية 

- KeyDown : للأسفل بيامن ميتكل عنرص التحمك  يقع عندما يضغط املس تخدم أأحد املفاتيح

 الرتكزي .

- KeyPress : . يقع عندما يضغط املس تخدم أأحد املفاتيح بيامن ميتكل عنرص التحمك الرتكزي 

- KeyUp :  بيامن ) رفع الأصبع عن املفتاح بعد الضغط عليه (  يقع عندما حيرر أأحد املفاتيح

 عنرص التحمك الرتكزي.ميتكل 

  معاجل الأحداث( من أأجل احلدثني( متتكل الطريقةKeyDown  &KeyUp  )ابرامرت )وس يطe 

 واذلي ميتكل عدة خصائص اكلتايل : KeyEventArgsمن النوع 

- Alt  حتوي قمية من نوع :Boolean  ذا اكن املفتاح قد ُضغط من قبل املس تخدم  Altفامي اإ

آخر تكون القمية  Trueعندها تكون القمية  ذا ُضغط مفتاح أ  . Falseأأما اإ

- Control  حتوي قمية من نوع :Boolean  ذا اكن قد ُضغط من قبل  Ctrlاملفتاح فامي اإ

آخر تكون القمية  Trueاملس تخدم عندها تكون القمية  ذا ُضغط مفتاح أ  . Falseأأما اإ

- Shift  حتوي قمية من نوع :Boolean  ذا اكن املفتاح د ُضغط من قبل املس تخدم ق Shiftفامي اإ

آخر تكون القمية  Trueعندها تكون القمية  ذا ُضغط مفتاح أ  . Falseأأما اإ

- Handled من نوع  : حتوي أأو تضبط قميةBoolean  .ذا اكن احلدث قد ُعوجل أأم ل  حتدد فامي اإ

- KeyCode  حتوي ترمزي لوحة املفاتيح للمفتاح اذلي سبب احلدث :KeyDown  أأو احلدث

KeyUp . 

- KeyData  حتوي بياانت لوحة املفاتيح للمفتاح من أأجل احلدث :KeyDown أأو احلدث 

KeyUp . 
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- KeyValue  حتوي قمية املفتاح بش يفرة الأيسيك :ASCII Code  ابلنظام العرشي من أأجل

 ... . 65" قميته Aمثاًل " KeyUpأأو احلدث  KeyDownاحلدث 

- Modifiers احلدث  : حتوي عىل مؤرشات احملددات من أأجلKeyDown  أأو احلدث

KeyUp ( ويه تدل عىل أأي من أأزرار احملدداتCtrl  أأوShift  أأوAlt قد ُضغط ويف هذه )

عىل التوايل الًك عىل حده وميكن أأن تكون انجت معلية  Altأأو  Shiftأأو  Ctrlاحلاةل تكون القمية 

OR ن القمية تكون آخر فاإ ذا ُضغط عىل مفتاح أ .. ومن  None عىل قمي احملددات , أأما اإ

س تخدام اخلصائص  أأسهل من اخلاصية  Control  &Shift  &Altالطبيعي أأن يكون اإ

Modifiers . 

 مصم برانجمًا يقوم مبجرد الضغط عىل املفتاح يظهر رساةل حتتوي عىل ترمزي املفتاح وقميته  21تطبيق :

 ؟ ASCII Codeابلنظام العرشي يف 

مس  Project أأنشأأ  -  ... Form1.. تظهر الـ P20جديد ابإ

 نكتب الكود ابلشلك : Form1للـ KeyDownيف احلدث  -
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

     MessageBox.Show("The ASCII Code of " + e.KeyCode.ToString() + " is : " 

+ e.KeyValue.ToString()); 

        } 

ضغط مثاًل عىل املفتاح  -  تظهر الرساةل كام يف الصورة : Shiftنفذ الربانمج .. اإ

 

 

 

 

 

  معاجل الأحداث ( من أأجل احلدث ( متتكل الطريقةKeyPress  )ابرامرت )وس يطe  من النوع

KeyPressEventArgs : واذلي ميتكل اخلصائص التالية 

- Handled  تضبط أأو تعيد قمية من نوع :Boolean  ذا اكن احلدث قد  KeyPressحتدد فامي اإ

ذا ُضبطت هذه اخلاصية عىل القمية عوجل أأم ل ,  ن  Trueفاإ لن تعاجل هذا املفتاح ,  #VCفاإ

ل أأن تضبط اخلاصية  ذا أأردت أأن حتذفه مفا عليك اإ دون  Trueعىل القمية  Handledوبذكل اإ

ضافية .  احلاجة لأية معاجلة اإ

- KeyChar من نوع  : حتوي أأو تعيد قميةChar . متثل احملرف املوافق للمفتاح املضغوط 

  مصم برانجمًا لـ21تطبيق :Form  حتتوي عىل مربع نصTextBox ل أأرقام ؟  ل يقبل اإ

مس  Projectأأنشأأ  - ىل الـ TextBoxأأداة .. أأضف  Form1.. تظهر الـ P21جديد ابإ  Formاإ

كتب الكود ابلشلك التايل : textBox1للـ KeyPressيف احلدث  -  اإ
private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 

        { 

            if (e.KeyChar < '0' || e.KeyChar > '9') 

                e.Handled = true; 
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        } 

ىل مربع النص  - دخال حروف أأو رموز .. لحظ مق بتنفيذ الربانمج .. أأدخل أأرقام اإ أأنه يكتهبا .. مق ابإ

 .. لحظ أأنه ل يكتهبا مبعىن أأنه يعطل مفاتيح تكل احلروف أأو الرموز .. كام يف الصورة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : متارين غري حملوةل- 

ذا قام املس تخدم ابلضغط عىل احلرف من  -1 مصم برانجمًا لتعلمي نطق احلروف الإجنلزيية حبيث اإ

ن   الربانمج يصدر صواًت ينطق هذا احلرف ؟لوحة املفاتيح فاإ

 

ماكنية  TextBoxحيتوي عىل مربع نص  Formمصم برانجمًا لـ -2 ل حروف فقط مع اإ ل يقبل اإ

س تخدام مفاتيح التحرير التالية :   -اإ

 ؟ BackSpaceمفتاح احلذف للخلف  – Deleteمفتاح احلذف  – Spaceمفتاح املسطرة 

 

الضغط عىل زر الفأأرة الأيرس فوق زر مبجرد  Buttonر حيتوي عىل ز  Formمصم برانجمًا لـ -3

فالته من ماكنه و حسبو  Buttonالـ ىل  هاإ آخر عىل الـماكن اإ ىل املاكن  Formأ نه ينتقل اإ اجلديد فاإ

 ابلسحب والإفالت يف زمن التنفيذ( ؟ Formعىل الـ Button) مبعىن تغيري موقع زر الـ

 

حبيث يمت  )حتت بعض( TextBoxأأدوات مربعات نصوص  3حيتوي عىل  Formمصم برانجمًا لـ -4

لهيا ابلضغط عىل املفتاح  التنقل بني مربعات النص دخال البياانت اإ )بدًل عن  Enterبعد اإ

 ؟( Tabاملفتاح 
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 التاسع الفصل

 اخلصائص املشرتكة بني الأدوات

Common properties between tools 
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مثل  Controlأأو عنرص حتمك  Toolتوجد مجموعة من اخلصائص اليت تشرتك فهيا أأكرث من أأداة  -

خل وكذكل الـ …,  TextBox  ,Button  ,Label  ,ListBoxالـ , وميكن ضبط   Formاإ

هذه اخلصائص يدواًي يف زمن التصممي من انفذة اخلصائص أأو ميكن ضبطها برجميًا يف زمن الربجمة 

 -.. سنرسد اخلصائص مع بعض الأمثةل اكلتايل : Codeبكتابة الأكواد الربجمة يف انفذة الـ

ويه  String: وتعين الإمس الربجمي للأداة وتس تقبل وتعيد قمية من نوع  Nameاخلاصية  -1

ضافة اVC#.netيف  خاصية متتلكها مجيع الأدوات عطاء تسمية .. عند اإ فرتاضية لأداة يمت اإ اإ

مس الأداة متبوعًا برمق مثاًل للأداة  لكن عىل املربمج  , ...Form1 , textBox2تضم اإ

س تخدام البادئة عادة تسمية الأداة ابإ ملحوقة  أأحرف ( 3) وتكون البادئة من  احملرتف اإ

يف  وميكن رسد أأسامء بعض الأدوات كام يف الربانمج احلايل بلكمة تدل عىل وظيفة الأداة

 اجلدول :

 مثال عىل تسمية برجمية البادئة الإمس الإفرتايض الأداة

 Form1 frm frmfrist (Formالمنوذج )

 button1 btn btnexit (Buttonزر أأمر )

 textBox1 txt txtnumber (TextBoxمربع نص )

 label lbl lbl (Labelأأداة العنوان )ملصق( )

 listBox1 lst lstoddnumber (ListBoxمربع قامئة )

ختيار )  CheckedBox) checkedBox chk chktestمربع اإ

 عىل حده ( مهنا وهكذا ) سيمت كتابة التسمية الربجمية للك أأداة عند تناولها لك …

: وتعين عنوان الأداة أأو الإمس اذلي يظهر عىل الأداة .. تس تقبل وتعيد قمية Textاخلاصية  -2

,  Form  ,button  ,Labelوتشرتك فهيا مجيع عنارص التحمك مثل الـ Stringمن نوع 

س ناد قمية نصية لها يف مجيع الأدوات يف زمن التصممي والربجمة فقط ما عدا أأداة  ... ويمت اإ

س ناد قمية نصية يف مجيع الأزمنة مبا فهيا زمن ومش تقاهتا  TextBoxمربع النص فبالإماكن اإ

 التنفيذ .

 طبق وأأضبط اخلاصيتني  22تطبيق :Name  ,Text  زر أأمر عىل أأداةButton ؟ 

نشاء  - مس  Projectمق ابإ ..  Button.. أأضف أأداة زر أأمر  Form1.. تظهر الـ P22جديد ابإ

عادة تسمية الأداة ابلقمية  button1يه  Nameلحظ أأن قمية اخلاصية  مق بتعديلها واإ

"btntitle"  مق بضبط اخلاصية ...Text برجميًا مبجرد حتميل الـForm ... 

 -نكتب الكود ابلشلك التايل : Form1للـ Loadيف احلدث  -
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            btntitle.Text = "Hello in C#"; 

       } 

 مق بتنفيذ الربانمج .. لحظ شلك الزر قبل التنفيذ وبعد التنفيذ كام يف الصور : -
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: وتعين لون خلفية الأداة .. تس تقبل وتعيد قمية من نوع الصنف  Backcolorاخلاصية  -3

Color . وتشرتك فهيا معظم عنارص التحمك .. 

: وتعين لون عنوان الأداة أأو اللون الأمايم للأداة .. تس تقبل وتعيد  Forecolorاخلاصية  -4

 .. وتشرتك فهيا معظم عنارص التحمك . Colorنوع الصنف  قمية

 ( أأضف زري 22يف التطبيق السابق )Button :وأأضبط اخلصائص وفق اجلدول التايل- 

 Textاخلاصية  Nameاخلاصية  الأداة

button1 btnbackcolor  الزر لفيةلون خ 

button2 btnforecolor  الزر عنوانلون 

ضافة أأداة  -  ... colordialog1)مربع حوار اللون( ابمس  Colordialogمق ابإ

 -نكتب الكود ابلشلك : btnbackcolorللـ Clickيف احلدث  -
private void btnbackcolor_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

                btntitle.BackColor = colorDialog1.Color; 

        } 

 -نكتب الكود ابلشلك : btnforecolorللـ Clickيف احلدث  -
private void btnforecolor_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

                btntitle.ForeColor = colorDialog1.Color; 

        } 

نقر عىل الزر " لون خلفية الزر " .. تظهر انفذة الألوان حدد اللون مث -  مق بتنفيذ الربانمج .. اإ

نقر عىل الزر " لون عنوان الزر " .. تظهر  btntitle.. لحظ تغري لون خلفية الزر  Okأأنقر .. اإ

نقر   ... كرر العملية أأكرث من مرة واس متتع . Okانفذة الألوان حدد اللون مث اإ

 

 

 

 

 
 

 

 : وتعين اخلط لعنوان الأداة وتتضمن عدة خصائص للخط تمتثل يف : Fontاخلاصية  -5

 يتوسطه خط , ...  , حتته خط ,نوع اخلط , جحم اخلط , منط اخلط 

 بعد التنفيذ قبل التنفيذ
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 . fontوتشرتك يف هذه اخلاصية معظم عنارص التحمك .. تس تقبل وتعيد قمية من نوع الصنف 

عادة حتجمي الأداة مبا يتناسب مع جحم حمتوايهتا مثل جحم  AutoSizeاخلاصية  -6 : تقوم ابإ

ما  Booleanالنص املوجود فهيا .. تس تقبل وتعيد قمية من نوع  .. مجيع  Falseأأو  Trueاإ

فرتاضيًا حتمل فهيا اخلاصية القمية  ن القمية  Labelما عدا أأداة العنوان  Falseالأدوات اإ فاإ

 حبجم النص املوجود فيه . Labelغري جحم الـحبيث يت Trueالإفرتاضية هل 

 ( جراء التعديالت التالية :22يف التطبيق السابق  ( : مق ابإ

 Text" واضبط اخلاصية btnfontابلقمية " Nameوأأضبط اخلاصية  Buttonأأضف زر  -

 ..ابلقمية " خط عنوان الزر " 

مس  Fontdialogأأضف أأداة  -  ... fontdialog1ابإ

 -نكتب الكود ابلشلك : btnfontللـ Clickيف احلدث  -
private void btnfont_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            btntitle.AutoSize = true; 

            if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 

                btntitle.Font = fontDialog1.Font; 

        } 

نقر عىل الزر " خط عنوان الزر " .. تظهر انفذة اخلط .. اضبط جحم  - مق بتنفيذ الربانمج .. اإ

..كرر العملية أأكرث  btntitle.. لحظ تغري جحم اخلط وابلتايل يتغري جحم الزر  24اخلط مثاًل 

س متتع .  من مرة ولحظ تغري جحم الزر بتغري جحم النص املوجود بداخهل ... اإ

 

 

 

 

 

 

 

 Boolean: وتعين أأن الأداة تعمل أأو ل .. تس تقبل وتعيد قمية من نوع  Enabledاخلاصية  -7

يمت  Falseالأداة ويف حاةل اكنت القمية أأو متكني يمت تفعيل  True.. يف حاةل اكنت القمية 

 تعطيل الأداة .

 ( جراء التعديالت التالية :22يف التطبيق السابق  ( : مق ابإ

ضافة زر  - " واضبط اخلاصية btnenabledابلقمية " Nameبط اخلاصية واض  Buttonمق ابإ

Text . "ابلقمية "تعطيل الزر 

 -نكتب الكود ابلشلك : btntitleللـ Clickيف احلدث  -
private void btntitle_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show(" وإبداع متيز شارب لغةالسي   "); 

       } 
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 -نكتب الكود اكلتايل : Codeيف قسم الترصحيات أأعىل انفذة الـ -
                  Boolean n1 = true; 
 

 

 نكتب الكود ابلشلك : btnenabledللـ Clickيف احلدث  -
private void btnenabled_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (n1 == true) 

            { 

                n1 = false; 

                btntitle.Enabled = false; 

                btnenabled.Text = " الزر كنمت  "; 

            } 

            else 

              { 

                    n1 = true; 

                    btntitle.Enabled = true; 

                    btnenabled.Text = "  الزر تعطيل  "; 

               } 

        } 

نقر عىل الزر " - " تظهر رساةل "لغة اليس شارب متزي #Hello in Cمق بتنفيذ الربانمج .. اإ

بداع" .. مق ابلنقر عىل الزر "تعطيل الزر" .. حاول النقر عىل الزر " " مرة #Hello in Cواإ

نقر الزر "متكني الزر" .. لحظ تفعيل الزر "أأخرى  " .. #Hello in Cلحظ تعطيل الزر .. اإ

 .. كرر العملية أأكرث من مرة واس متتع ...مق ابلنقر عليه .. لحظ ظهور الرساةل 

 

 

 

 

 

 

  

خفاء الأداة .. تعيد وتس تقبل قمية من نوع اظهاإ : وتعين  Visibleاخلاصية  -8  Booleanر أأو اإ

ذا اكنت القميةاظهاإ يعين  Trueت القميةيف حال اكن خفاء الأداة  Falseر الأداة أأما اإ يعين اإ

 وتشرتك فهيا معظم عنارص التحمك .

 (جراء التعديالت التالية:22يف التطبيق السابق  ( : مق ابإ

 Text" واضبط اخلاصية btnvisibleابلقمية " Nameواضبط اخلاصية  Buttonأأضف زر  -

خفا  ... "ء الزرابلقمية "اإ

 -نكتب الكود التايل : Codeأأعىل انفذة الـيف قسم الترصحيات  -
Boolean n2 = true; 

 -نكتب الكود ابلشلك : btnvisibleللـ Clickيف احلدث  -
private void btnvisible_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (n2 == true) 

            { 

                n2 = false; 

                btntitle.Visible = false; 

                btnvisible.Text = " الزر إظهار  "; 



 

81 
 

            } 

            else 

            { 

                n2 = true; 

                btntitle.Visible = true; 

                btnvisible.Text = " الزر إخفاء  "; 

            } 

      } 

ختفاء الزر "  - خفاء الزر" .. لحظ اإ نقر عىل الزر " اإ " .. مق #Hello in Cمق بتنفيذ الربانمج .. اإ

ظهار الزر" .. لحظ ظهور الزر ...  ابلنقر عىل الزر "اإ

 

 

 

 

 

 

 

: تسمح بتغيري شلك مؤرش الفأأرة أأثناء مروره فوق الأداة املرتبطة هبا ..  Cursorاخلاصية  -9

س تعرض ذكل من انفذة اخلصائص من اخلاصية  مثل    أأو       Cursorولها عدة أأشاكل .. اإ

خل ذكل من أأشاكل مؤرش املاوس .. القمية الإفرتاضية لهذه اخلاصية يف مجيع عنارص  ... اإ

شلك الإفرتايض ملؤرش املاوس وابلإماكن تغيريها كام س بق .. وتعين ال  Defaultالتحمك يه 

 ... Cursorsتس تقبل وتعيد قمية من 

 ( مق ابإ 22يف التطبيق السابق : ):جراء التعديالت التالية 

ضافة الكود التايل : Form1للـ Loadيف احلدث  -  -مق ابإ
btntitle.Cursor = Cursors.NoMove2D; 

" .. لحظ تغري شلك مؤرش #Hello in Cمؤرش الفأأرة فوق الزر "مق بتنفيذ الربانمج .. حرك  -

 الفارة .

ابلنس بة  Formأأو موقع الـ  Formابلنس بة للـ تعين موقع الأداة:  Locationاخلاصية    -11

حمور الصادات  Yحمور السينات &  Xهام  intقميتني من نوع عىل .. وحتتوي للشاشة

 معظم عنارص التحمك . .. وتشرتك فهيا Pointداخل داةل البناء 

العرض ,  Widthهام  int: وتعين جحم الأداة وحتتوي عىل قميتني من نوع  Sizeاخلاصية   -11

Height  الإرتفاع داخل داةل البناءSize . وتشرتك فهيا معظم عنارص التحمك .. 

 

  قمي تضبط موقع وجحم الـ 4: مصم برانجمًا يس تقبل  23تطبيقForm دخال القمي يف م ربعات ويمت اإ

 ؟نص 

نشاء  - مس  Projectمق ابإ ضافة  Form1.. تظهر الـ P23جديد ابإ  4مربعات نص &  4.. مق ابإ

 -زر أأمر وأأضبط اخلصائص كام يف اجلدول : 2ملصقات )أأداة عنوان( & 
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مس الأداة  Textاخلاصية  Nameاخلاصية  اإ

label1 lblx X 

label2 lbly Y 

label3 lblwidth Width 

label4 lblheight Height 

textBox1 txtx ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

textBox2 txty ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

textBox3 txtwidth ــــــــــــــــــــــــــــــ 

textBox4 txtheight ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

button1 btnlocation تغيري موقع المنوذج 

button2 btnsize تغيري جحم المنوذج 

 -نكتب الكود ابلشلك : btnlocationللـ Clickيف احلدث  -
private void btnlocation_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int x = int.Parse(txtx.Text); 

            int y = int.Parse(txty.Text); 

            this.Location = new Point(x, y); 

        } 

 -نكتب الكود ابلشلك : btnsizeللـ Clickيف احلدث  -
  private void btnsize_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            int w = int.Parse(txtwidth.Text); 

            int h = int.Parse(txtheight.Text); 

            this.Size = new Size(w, h); 

        } 

مث أأنقر الزر "تغيري موقع المنوذج" .. لحظ تغري موقع  X  &Yمق بتنفيذ الربانمج .. أأضف قمي للـ  -

مث أأنقر  Width  &Locationابلنس بة للشاشة وفق القمي املدخةل .. أأضف قمي للـ  Formالـ

وفق القمي املدخةل .. كرر العملية وأأدخل  Formتغري جحم الـالزر "تغيري جحم المنوذج" .. لحظ 

س متتع .  قمي أأخرى .. اإ

 

 

 

 

 

 

عيد قمية من عن الأداة .. تس تقبل وت  يكتهبا املربمج تعريفية : حتوي بياانت Tagاخلاصية   -12

.. وتشرتك فهيا معظم عنارص التحمك .. لكتابة معلومات عن مربع نص مثاًل  Stringنوع 

 -برجميًا نكتب الكود ابلشلك :
txtx.Tag = " السينات حمور  "; 
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قفال الأداة Lockedاخلاصية   -13  حبيث ل ميكن التحمك بأأبعادها أأو تغيري موقعها : تعين اإ

ويظهر القفل يف مرحةل التصممي املريئ ويمت ضبط هذه اخلاصية يدواًي فقط ول ميكن ضبطها 

قفال الأداة أأما True.. يف حال اكنت  Booleanبرجميًا .. تس تقبل وتعيد قمية من نوع  يمت اإ

قفال مربع النص كام يف الصورة : Falseيف حال اكنت  نه يمت حترير أأو فتح القفل لحظ اإ  -فاإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رساؤها عىل الـ Anchorاخلاصية   -14 ..  Form: تدل عىل أأي من حواف الأداة قدمت اإ

 وحتمتل عدة قمي اكلتايل : AnchorStyleتس تقبل وتعيد قمية من 

- None . رساء العنرص ويه القمية الإفرتاضية  : بدون اإ

- Bottom . رساء العنرص من اجلهة السفىل  : اإ

- Top . رساء العنرص من اجلهة العليا  : اإ

- Left . رساء العنرص من اجلهة اليرسى  : اإ

- Right . رساء العنرص من اجلهة الميىن  : اإ

رساء العنرص من أأكرث من هجة .. تشرتك معظم عنارص التحمك يف هذه اخلاصية .  وميكن اإ

  رساء أأداة  24تطبيق الأربع يدواًي .. نفذ  مجيع اجلهاتمن  RichRextBox: مصم برانجمًا يقوم ابإ

 .. ولحظ ماذا حيدث ؟ Formجحم الـمق بتغيري  الربانمج .. 

نشاء  - ضافة أأداة  Form1جديد .. تظهر الـ Projectمق ابإ وأأجعل  RichTextBox1.. مق ابإ

من مجيع اجلهات  richTextBox1للـ Anchorاضبط اخلاصية  .. Formجحمها بنفس جحم الـ

من احلواف .. لحظ أأن جحم أأداة  Formالأربع .. مق بتنفيذ الربانمج .. أأعد حتجمي الـ

RichTextBox تتغري بتغري الـForm . كرر العملية واس متتع .. 
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: تدل عىل أأية حافة من حواف الأب يلتصق العنرص .. تس تقبل وتعيد  Dockاخلاصية   -15

 متل عدة قمي اكلتايل :وحت  DockStyleقمية من نوع 

- None لصاق العنرص عىل أأي حافة من حواف الـ  . Form: عدم اإ

- Fill لصاق العنرص عىل مجيع حواف الـ  . Form: اإ

- Top  لصاق العنرص  . Formعىل احلافة العليا للـ: اإ

- Bottom لصاق العنرص عىل احلافة السفىل للـ  . Form: اإ

- Left لصاق العنرص عىل احلافة اليرسى للـ  . Form: اإ

- Right لصاق العنرص عىل احلافة الميىن للـ  . Form: اإ

 وتشرتك يف هذه اخلاصية معظم عنارص التحمك .

ذا اكن عنرص التحمك ميكن أأن يقبل معطيات يمت  AllowDropاخلاصية   -16 : حتدد فامي اإ

فالهتا عليه أأم ل .. تس تقبل وتعيد قمية من  ما  Booleanاإ حيهنا تسمح الأداة  Trueاإ

فالت معطيات علهيا أأو  فالت معطيات علهيا .. وتوجد هذه Falseابإ  حيهنا ل تسمح ابإ

 اخلاصية يف بعض عنارص التحمك واليت حتوي معطيات بأأنواعها ...

.. تس تقبل وتعيد قمية من  : تعين الصورة اخللفية للأداة BackgroundImageاخلاصية   -17

متداد  FromFileواذلي ميتكل طريقة  Imageنوع الصنف  مس واإ واليت حتدد مسار واإ

. وتشرتك يف هذه اخلاصية معظم عنارص الصورة املطلوب جعلها صورة خلفية للأداة .

 التحمك واليت ميكن وضع خلفية صورة لها .

نعكست ليقبل  RightToLeftاخلاصية   -18 ذا اكنت حماذاة عنرص التحمك قد اإ : حتدد فامي اإ

قمية من اخلطوط من الميني لليسار حبيث يتناسب مع الواهجات العربية .. تس تقبل وتعيد 

 وحتمتل عدة قمي اكلتايل : RightToLeftنوع 

- Yes . ىل اليسار  : حماذاة النص من الميني اإ

- No ىل ا  لميني وهو الإفرتايض .: تبقى حماذاة النص من اليسار اإ

- Inherit . وتس تخدم يف حاةل الوراثة : 

ىل عنرص التحمك  TabStopاخلاصية   -19 ذا اكن املس تخدم يس تطيع الوصول اإ : حتدد ما اإ

يمت  Trueيف حال اكنت  Boolean.. تس تقبل وتعيد قمية من نوع  Tabابس تخدام املفتاح 

ىل الأداة بواسطة املفتاح  نتقال اإ نتقال ابملفتاح  Falseأأو  Tabالسامح ابلإ يمت تعطيل الإ

Tab . 
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: متثل املسافة بني أأسفل عنرص التحمك ومقة املنطقة اليت حتتويه ..  Bottomاخلاصية   -21

 معظم عنارص التحمك . ذه اخلاصيةه .. وتشرتك يف intتس تقبل وتعيد قمية من نوع 

 int: متثل الإحداثية العلوية لعنرص التحمك .. تس تقبل وتعيد قمية من نوع  Topاخلاصية    -21

 معظم عنارص التحمك . ذه اخلاصيةه .. وتشرتك يف

: متثل الإحداثية الأفقية للحافة اليرسى لعنرص التحمك مقاسة بوحدة  Leftاخلاصية   -22

صية معظم عنارص .. وتشرتك يف هذه اخلا intقمية من نوع .. تس تقبل وتعيد  Pixelالـ

 التحمك .

: متثل املسافة بني احلافة الميىن العليا لعنرص التحمك واحلافة اليرسى حملتويه  Rightاخلاصية   -23

 .. وتشرتك يف هذه اخلاصية معظم عنارص التحمك . int.. تس تقبل وتعيد قمية من نوع 

سيمت // مالحظة : توجد خصائص أأخرى مشرتكة بني معظم أأو بعض عنارص التحمك 

 تناولها مضن س ياق رشح الأدوات الًك عىل حده يف الفصول القادمة ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العارش الفصل

 & TextBoxمربع النص 

 &  RichTextBoxمربع النص ذو التنس يق الغين 

 &  MaskedTextBoxمربع النص ذو القناع 

 &   Label( امللصقات )عنارص التسمية

 LinkLabelعنارص الإرتباط 

 

 



 

87 
 

 

 

 

 

   

 


